
tárlatát L. Menyhért László megnyitó beszéde 
után tekinthette meg a népes ünneplő kö
zönség. 

Több kötet is elkészült az ünnepi alkalomra. 
A 30 éves a Vay Ádám Múzeum című 

1990-ben indult útjára az a konferen
ciasorozat, amelynek keretében a rendvédelem 
történetével foglalkozó szakemberek minden 
ősszel megvitatják a legújabb kutatási ered
ményeiket, kicserélik gondolataikat a rend
védelemkutatás tapasztalatairól. 

A rendezvényen megjelentek a szakterület 
hazai és külföldi szaktekintélyei mellett a 
témaorientált közgyűjtemények és társadalmi 
szervek érdeklődő tagjai, az állami hierarchia 
szakmai szervezeteinek vezetői és képviselői. A 
honvédelmi miniszter úr képviselője útján vett 
részt a tanácskozáson. 

A konferencia rendezői - a Szemére Bertalan 
Magyar Rendvédelemtörténeti Tudományos 
Társaság és a Rendőrtiszti Főiskola - a 
rendezvényt a társaság két elhunyt tagja Dr. 
Kratochwil Ferenc egyetemi docens, a Rend
őrtiszti Főiskola volt igazgatója és Hadusfalvy 
Béla okleveles gépészmérnök emlékének aján
lották. 

A konferencia megnyitóján - Dr. Finszter 
Géza r. ezredes nekrológját követően - az 
elhunytak családtagjai a társaság emléklapját 
vették át. 

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően 
a konferenciához kamarakiállítás is kapcso
lódott. A kiállítás túllépett azonban a ha
gyományokon, mert a rendvédelem történeti 
anyag mellett bemutatásra került a világ 
napjainkban is használatos szimbólumainak 
gyűjteménye is. A rendezők ezúton mondanak 
köszönetet Szilas László úrnak, aki ma
gángyűjteményéből biztosította a kiállítási tár
gyak többségét, továbbá Dr. Lngosi József és 
Ságvári György uraknak, akik a Hadtörténeti 
Múzeum anyagából biztosítottak értékes ki
állítási tárgyakat, valamint Zeidler Sándor úrnak, 

összeállítást a szerző Molnár Sándor, az így mú-
lék el tőlünk című irodalmi antológiát a szer
kesztő Lászlóffy Csaba, Tóth Zoltán Szemeid 
előtt című verseskötetét Madár János, a Vántus 
István című kiadványt Kiss Ernő mutatta be. 

akinek a szakértő közreműködése hozzájárult a 
kamarakiállítás sikeréhez. 

A mintegy hetven főnyi résztvevőt számláló 
konferencia első napjának délelőttjén az ügy
vezető elnöki tisztet Dr. Ravasz István töltötte 
be. 

Dr. Mezei Barna, az állam- és jogtudomány 
kandidátusa A magyar rendvédelmi jog az 
európai gyakorlat tükrében címmel tartotta meg 
előadását. Az előadó kifejtette, hogy a magyar 
jog ugyan viszonylag tág teret engedett a 
rendvédelmi szervek működésének, azok 
azonban gyakorlatilag a korabeli európai nor
máknak megfelelően működtek - a háborús 
évek és az úgynevezett fehérterror időszakának 
speciális helyzetét leszámítva. 

Ságvári György a rendvédelmi testületek 
rangrendszerét és ékítményeit ismertette. Elő
adása a kiegyezéstől a rendszerváltásig ívelt, 
feltárva e témakör belső fejlődési logikáját, 
illetve a befolyásoló tényezőket. 

Dr. Lngosi József, a hadtudomány kandi
dátusa a magyar rendvédelmi szervek fegy
verzetét mutatta be rendkívül szemléletes mó
don. Előadása a konferencia egyik legsike
resebb megnyilvánulása volt. 

A délelőttöt Dr. Rácz Lajos tájékoztatója zárta, 
melyben ismertette a két háború közötti fő
városi rendőrséget, illetve a rendvédelmi tárgyú 
helytörténeti kutatásokat végző csoport ered
ményeit. 

Ebéd után az elnöki teendőket Dr. Őry Ká
roly vette át. 

PARÁDI JÓZSEF 

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYAR KIRÁLYSÁG 
RENDVÉDELME 

VI. Magyar Rendvédelemtörténeti Tudományos Konferencia, 
Budapest, 1994. október 18-22. 
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A délutáni előadásokat Dr. Botos János nyi
totta meg, aki a Magyar Királyi Belügy
minisztérium történetét feltáró monográfiáját 
foglalta össze. A szerző négyéves kutató
munkájának legfontosabb eredményeit tárta a 
hallgatóság elé. 

Dr. Ravasz István a Magyar Királyi Hon
védség karhatalmi feladatkörét mutatta be elő
adásában, hangsúlyozva, hogy a teljes vertikum 
alkalmazására soha nem került sor. 

Az első nap utolsó előadását Dr. Bonhardt 
Attila tartotta A rendvédelmi szervek moto
rizációja a rejtett véderőfejlesztés tükrében 
címmel. A szerző arra a megállapításra jutott, 
hogy a magyar rendvédelmi szervek korai 
motorizációs programja a honvédség páncélos 
kezelőszemélyzetének utánpótlását is szolgálta. 

A konferencia második napjának délelőttjén 
az elnöki funkciót Dr. Szakály Sándor, a 
történelemtudomány kandidátusa töltötte be. 

A délelőtt első előadója Dr. Hegedűs Róbert, a 
hadtudomány kandidátusa a két világháború 
közötti Magyar Királyság biztonságpolitikájával 
ismertette meg a hallgatóságot. Az előadó 
hangsúlyozta, hogy az ország biztonságpoli
tikája a trianoni békediktátum nyomán kény
szerpályán mozgott. 

Dr. Parádi József, a hadtudomány kan
didátusa a határőrizeti szervek strukturális 
fejlődését mutatta be. Az előadó a trianoni 
békediktátum hatásaként értelmezte azt a tényt, 
hogy a Magyar Királyságban visszatértek a 
határőrizet egy archaikusabb formájához, ahol a 
határok őrzését és védelmét katonai típusú 
szervezettel oldották meg. 

Kiss István Géza a Magyar Királyi Vámőrség 
felállításának körülményeit taglalta, a szerve
zetet vámszaki hatóságként értelmezve. E téren 
az előző előadótól eltérő nézeteit is kifejtette. 

Dr. Bacsa Gábor a délvidéki magyar határ
őrizet sajátosságait és fejlődését mutatta be 
előadásában, gazdag forrásanyagra támasz
kodva . 

A délelőtt utolsó előadója Dr. Szakály 
Sándor, a történelemtudomány kandidátusa A 
Magyar Királyi Csendőrség (1919-1941) címmel 
tartotta meg előadását, Az előadó objektív 
történelemszemléleten nyugvó megközelítés

ben tárgyalta a témát. A szervezetet mint magas 
szakmai színvonalat képviselő testületet mutatta 
be, amelynek jelentős szerepe volt a vizsgált 
időszak irigylésre méltó közbiztonsági helyze
tének megteremtésében és fenntartásában. 

Ebéd után az elnöki teendőket Dr. Szakács 
Gábor, a hadtudomány kandidátusa látta el. 

A délután első előadója Suba János a de
markációs vonalak kijelölésével kapcsolatos 
térképészeti teendőket és azok körülményeit 
ismertette előadásában. 

Franz Hesztera Az önálló Ausztria csend
őrségének szervezettörténete az Anschlussig, 
majd a német megszállást követően 1945-ig 
címmel adott ízelítőt a két világháború közötti 
osztrák rendvédelem helyzetéről. 

Dr. Mezei Barna, az állam- és jogtudomány 
kandidátusa A büntetésvégrehajtás helyzete a 
két világháború között Magyarországon címmel 
vizsgálta a hazai börtönügyet. Megállapította, 
hogy a börtönügy a trianoni békediktátum 
nyomán nehéz helyzetbe került, mert a du
alizmus idején létrehozott börtönök közti 
specifikáció az elcsatolt területekkel Ma
gyarországtól elkerült fegyintézetek hiánya 
miatt nem volt tovább tartható. 

A délutáni előadásokat Joó Gábor zárta, aki a 
Trianon utáni pénzügyőrség történetét mutatta 
be a testület szervezetfejlődésén keresztül. 

Az előadásokat követően két kérdésben 
alakult ki vita Egyrészt a határ fogalmát 
igyekeztek tisztázni a résztvevők. A határ jogi 
értelmezése, melyet a határőrizeti szakemberek 
is használnak, egyértelmű volt. 

A kulturális, etnikai, gazdasági és természeti 
határok fogalmának körüljárása azonban már 
sokkal izgalmasabb témának bizonyult. E 
témakörben a jelenlévők nem is jutottak közös 
nevezőre, bár sok érdekes gondolat és 
információ is felszínre került a vita során. 

A másik vitatott kérdést a Magyar Királyi 
Vámőrség feladatköre alapján a testület jel
legének meghatározása képezte. A konferencia 
résztvevőinek döntő többsége egyetértett azzal, 
hogy a Magyar Királyi Vámőrség határőrizeti 
szakszerv volt. Rejtett feladatát képezte volna a 
határok védelme a szervezetében „eldugott" 
katonai erő útján. Erre azonban 1927-ig 
gyakorlatilag nem nyílhat lehetőség. Később 
azonban megoldódott a katonai erő rejtése, 
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olyannyira, hogy a vegyesdandárok harmadik 
ezredét a vámőrség rejtésében működtették. A 
vámőrség nem végzett pénzügyőri feladatokat, 
bár a vámszaki teendők végzéséhez segítséget 
nyújtott annak fegyveres biztosítása útján. 

A konferencia harmadik napjának délelőttjén 
Dr. Mezei Barna, az állam- és jogtudomány 
kandidátusa elnökölt. 

Az előadásokat Fazakas László kezdte meg, 
aki a testőrség, a koronaőrség és a kép
viselőházi őrség történetét mutatta be 1920-tól 
1945-ig. Az előadó hangsúlyozta, hogy e 
szerveknek ugyan a leglátványosabb teendőit a 
díszelgések képezték, azonban rendkívül fontos 
volt a közjogi méltóságok, illetve az állami 
szimbólumok őrzése terén kifejtett tevé
kenységük. 

Somorjai Béla A Magyar Királyi Koronaőrség 
helytállása a korona és a koronázási ékszerek 
megőrzésében (1944-1945) címmel ismertette a 
magyar korona kalandos útját a második vi
lágháború során. 

Dr. Kun Ferenc a debreceni őrzászlóaljat, 
mint az államfő és a kormány, illetve a 
törvényhozó testület testőr alakulatát mutatta 
be. Az előadó maga is részt vett a zászlóalj 1944 
év végi működéséhez kapcsolódó tevé
kenységben. Előadása során érzelemdús mó
don ismertette meg a hallgatóságot az általa is 
átélt, illetve később rekonstruált eseményekkel. 

Dr. Újhelyi Gabriella, a hadtudomány kan
didátusa a Csendőrségi Lapok két világháború 
közötti számairól készült feldolgozást mutatta 
be előadásában. A kutató a lapot, mint magas 
szakmai színvonalat képviselő, jól szerkesztett 
folyóiratot jellemezte. A lap hibájaként rótta fel 
azonban, hogy indirekt módon szolgálta a faji 
ellentétek szítását. 

Suba János külön időt kapott arra, hogy a 
határokkal kapcsolatos vitában felmerült tér
képészeti kérdésekre reagáljon, melyet körül
tekintő módon alapos szakmai ismeretanyag 
felvonultatásával meg is tett. 

Délután az elnöki tisztet Dr. Parádi József, a 
hadtudomány kandidátusa látta el. 

A délután első előadása Dr. Szakács Gábor, a 
hadtudomány kandidátusa a Magyar Királyi 
Rendőrség két világháború közötti oktatási 
koncepciójának alakulását vizsgálta. Az előadó 
úgy értékelte a korabeli magyar rendőri képzési 

rendszert, hogy az a szakmai feladatok tel
jesítésére alapos felkészülést biztosított. 
Ugyanakkor az alsóbb és a felsőbb kategóriák 
között nem jött létre átjárhatóság, amely 
valószínűleg az állami oktatási rendszer kö
vetkezménye volt. A korabeli rendőrképzések 
csak szakképzést jelentettek, nem nyújtottak 
állami iskolai végzettséget. 

Barsi Lászlóné a rendvédelmi szervek gaz
dálkodását mutatta be. Az adatgazdag és köz
gazdasági szemléletű anyag sok új információt 
nyújtott a hallgatóság számára. 

Bendzsák Katalin előadásában a két vi
lágháború közötti magyar bűnügyi statisztikát 
vallatta. Az előadó interpretálásában a száraz 
adatok beszédesnek bizonyultak a bűnügyi 
helyzetet illetően. 

Az előadásokat követő vitával zárult a 
konferencia plenáris része. A vita során két 
kérdés került az átlagosnál erőteljesebben a 
figyelem középpontjába. A vitában részt vevő 
tíz fő vitatta a debreceni őrzászlóalj az előadó 
által egyértelműen pozitívnak ítélt szerepét. 
Többen úgy foglaltak állást, hogy a zászlóalj 
tevékenysége már előrevetítette a későbbi 
eldurvult politikai csatározások légkörét. 

A Csendőrségi Lapok indirekt faji uszítására 
vonatkozó kitétellel sem értett egyet mindenki a 
jelenlévők közül. Azt mindenki elfogadta, hogy 
a folyóiratot a trianoni revanš szellemiségében 
szerkesztették, az antiszemita és cigányellenes 
beállítottságát azonban cáfolták. A helyzet 
ugyanis az volt, hogy a vizsgált korban vidéken 
a törvénysértések jelentős részét a cigány 
lakosság követte el. Az eltulajdonított értékeket 
pedig nem is igen tudta máshová vinni ér
tékesítésre, mint a helybeli vegyeskeres
kedőhöz. A vidék tradicionális munka
megosztásából adódott tehát az a szituáció, amit 
a Csendőrségi Lapok megtörtént bűnesetek 
rovata tükrözött. Mivel a rovat célja az volt, 
hogy az abban foglaltakkal az életre készítse fel 
a szolgálatot teljesítő csendőröket, nem lehetett 
elvárni a szerkesztőktől, hogy e témát mel
lőzzék, vagy nem a valóságos súlyának 
megfelelően kezeljék. A kérdéses rovatban 
foglaltak éppen azt szolgálták, hogy a csend
őrök ne vegyenek minden izraelitát, illetve 
cigányt egy megítélés alá - amire egyébként a 
csendőrlegénység hajlamos volt - , hanem ké
pesek legyenek megkülönböztetni a tilosban 
járót a becsületes állampolgároktól. 
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A háromnapos ülést Dr. Parádi József, a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti 
Tudományos Társaság elnöke azzal zárta, hogy 
a magyar rendvédelem történelmét gazda
gították az előadások. Sok új ismeretanyag 
került a felszínre, amely hozzájárulhat a 
szakmatörténeti kérdések objektívabb értel
mezéséhez. Az elnök zárszavában bizakodó 
hangon nyilatkozott arról, hogy a konferencia 
anyagát - a rendkívül súlyos pénzügyi ne
hézségek ellenére - valószínűleg sikerül 
publikálni. A publikáció ugyanis előfeltétele 
annak, hogy a szűk körű kutatókon kívül az 
egész szakma és az érdeklődők is meg
ismerkedhessenek a kutatási eredményekkel, 
ígéretet tett arra, hogy az angliai érdeklődőknek 
még a nyomtatást megelőzően elküldi az 
előadások kéziratmásolatait, mert a brit rend
védelem fejlesztésén dolgozó teamből sür
gősen kérték az őket érdeklő anyagokat. 

A konferencia résztvevőinek egyetértésével 
az elnök arra is ígéretet tett, hogy - egy ad hoc 
bizottság segítségével - összeállítják a ta 
nácskozás mának szóló tapasztalatait és azt 
eljuttatják a két leginkább érdekelt tárca 
vezetőjéhez. 

Az elnök zárszavában még egyszer érintette 
azoknak a munkásságát, akik emlékének 
ajánlották a konferenciát. Bendzsák Katalin és 
Barsi Lászlóné kezdő kutatók eredményes 
alkotómunkáját megköszönve, további sikeres 
tevékenységet kívánt. 

A konferencia második részét a fakultatív 
program alkotta. A kétnapos fakultáció első 
napján a Pénzügyőr Múzeum, a Bűnügyi 
Múzeum és a Hadtörténeti Múzeum kiállításait, 
a második napon pedig a visegrádi fellegvár és 
az esztergomi királyi vár, illetve bazilika mú
zeumát tekintették meg a programra jelent
kezők. 
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