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JOBST ÁGNES 

A politikai rendőrség szakirodalmi ellátásának kezdetei 

az 1830-as években 

Az oktatás megszervezése 

A 20. század második felének magyar történelme szempontjából megkerülhe-
tetlen a politikai rendőrség intézménye, melynek létrehozatala az Ideiglenes Nem-
zeti Kormány első intézkedései közé tartozott. Már a debreceni megalakulását 
követő első hét végén, az 1944. december 28-án tartott ülésen Erdei Ferenc bel-
ügyminiszter tájékoztatta minisztertársait a szovjet hadsereg vezetőivel folytatott, 
ezzel kapcsolatos tárgyalásokról: 

„Erdei közli, hogy Kuznyecov1 helyettesével folytatott a közbiztonság és a köz-
rend érdekében megbeszéléseket. Neki a közönséges bűncselekményekre, illetve az 
azokkal szembeni eljárásra vonatkozólag semmi észrevétele nem volt. Annál többet 
tárgyaltak a politikai rendészetről, amellyel összefüggésben több általános tanácsot 
és javaslatot tett. Fölvetette a kérdést, hogy mi az orosz parancsnokságnak az állás-
pontja a közrendészeti szervek felfegyverkezését és hatáskörét illetően. Kijelentette, 
hogy a helyi hatóságoknak általános rendelkezést fognak kiadni, amihez azonban 
szükséges, hogy mi készítsünk el egy tervet. A terv elkészítésének egyik jelenleg le-
küzdhetetlen akadálya, hogy szakember nem áll rendelkezésre.”2 

A csendőrség feloszlatásáról és az új államrendőrség megszervezéséről az Ideig-
lenes Nemzeti Kormány az 1945. május 10-én kiadott 1690/1945. M. E. számú 
rendelete határozott. A jogszabály értelmében a budapesti és a vidéki főkapitánysá- 
goknak alárendelt megyei és városi főkapitányságokon, valamint a városi és járási 
kapitányságokon is megalakultak a politikai rendészeti osztályok.

3
 Az 1700/1945. 

M. E. számú rendelet pedig arról intézkedett, hogy a „kinevezett személyek 1947. 
évi június hó 30-ig a Belügyminiszter által külön rendeletben szabályozandó tan- 
 
 

 
1 Kuznyecov, Fjodor Iszidorovics: szovjet vezérezredes, a katonai hírszerzés főnöke, egyben 

a Vörös Hadsereg Főparancsnokságának képviselője a magyar fegyverszüneti tárgyaláson. 
2 Dálnoki Miklós Béla kormányának (Ideiglenes Nemzeti Kormány) minisztertanácsi jegyző-

könyvei. 1944. december 23.–1945. november 15. A köt. (Szerk.: SZŰCS László). Bp. 1997. MOL, 

94–95. 
3 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1690/1945. M. E. számú rendelete a csendőrség feloszlatá-

sáról és az államrendőrség megszervezéséről. 9. §. = Magyar Közlöny 1945. 26. sz. 3–4. 
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folyamot kötelesek elvégezni és az előírt vizsgát letenni.”
4
 Az államvédelmi szer-

vezetek káderállományába fiatal, „fejlődőképes”, ideológiailag feltétlenül megbíz-
ható, ám meglehetősen alacsony iskolai végzettségű embereket vettek fel, akiknek 
megfelelő szakképzésre volt szükségük. Noha az Államvédelmi Osztály már 1947 
novemberében javaslatot tett a Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztályához 
tartozó munkatársak szervezett tanítására,

5
 szakirányú képzésükre és oktatásukra 

1948-ig nem került sor. Az állomány tagjai a rendőrségi gyakorlatot követve a na-
pi munka mellett néhány hetes tanfolyamon vettek részt, ahol a munkájukhoz 
szükséges alapvető ismereteket elsajátították.

6
 Péter Gábor indítványára az Állam- 

védelmi Osztályról is kerültek hallgatók a Rendőrakadémia egyéves tiszti isko-
lájára: 

„A 150 főre tervezett rendőr-akadémikus létszámon belül állapíttassék meg bizo-
nyos kontingens a Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztályáról vezénylendő 
rendőr-akadémikusok számára […] A kontingens számát 15–20 főben kérem megál-
lapítani.”7 

A felvételi eljárás során hét jelentkező felelt meg a kívánalmaknak és kezdhette 
meg tanulmányait. Az első Államvédelmi Tanosztály tervezetének kidolgozására 
1948 júliusában került sor. Az osztály felállításának szükségességét a követke-
zőkkel indokolták: 

„Ahhoz, hogy az Államvédelmi Osztály a kiéleződött osztályharc időszakában 
feladatát be tudja tölteni, szükséges egyrészt az Államvédelmi Osztályon szolgálatot 
teljesítő elvtársak politikai és szakmai képzése, másfelől az osztály megerősítése új 
káderekkel. Ezt a feladatot speciális Államvédelmi Tanosztály felállításával tudjuk 
megoldani. A Tanosztály célja párthű, osztályhű, öntudatos, államvédelmi elméleti 
és gyakorlati szaktudásra kiképzett elvtársak nevelése.”8 

A tanfolyam időtartamát hat hónapra tervezték. A szakirányú ismeretek okta-
tása az alábbi órarend szerint folyt: 

 
 
 
 

 
4 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1700/1945. M. E. számú rendelete a Magyar Államrendőr-

ség felállításáról. 19. §. = Magyar Közlöny 1945. 26. sz. 4–5. 
5 KOZÁRY Andrea: A Rendőrakadémia létrehozása és működés 1947–1948-ban. In: A Történeti 

Hivatal évkönyve 1999. (Szerk.: GYARMATI György). Bp. 1999. Történeti Hivatal. /Trezor 1./ 199. (A 

továbbiakban: KOZÁRY 1999.) 
6 KOZÁRY Andrea: Az ÁVH Dzerzsinszkij Tisztképző Iskolájának megindítása, kezdeti tevékeny-

sége. In: Államvédelem a Rákosi-korszakban. (Szerk.: GYARMATI György). Bp. 2000. Történeti 

Hivatal, 203. (A továbbiakban: KOZÁRY 2000.) 
7 KOZÁRY: i. h. 2000. (6. jegyzet) 204. 
8 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: ÁBTL) 2.1 – XI/4. V–150342 

Tervezet Államvédelmi Tanosztály felállítására. 1948. július 16. 1. 
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Államvédelmi szakirányú elméleti oktatás tananyagai:
9
 

Általános kérdések /pl. hírszerzés, 
felderítés, elhárítás, hálózatépítés, 
hálózattartás stb./ 

heti 1 óra 

Párt és minisztériumi vonal heti 1 óra 
Tömeghálózat, vidéki kérdés heti 2 óra 
Kémelhárítás heti 2 óra 
Egyházi vonal heti 1 óra 
Üzemi kérdés heti 1 óra 
Helyszín-biztosítás, figyelés 
környezettanulmány elmélete  

hat hónap alatt összesen 14 óra 

Személybiztosítás elmélete hat hónap alatt összesen 3 óra 

Az operatív munkához szükséges alapfogalmak és módszerek elsajátítása mel-
lett a tananyaghoz az általános rendőri ismeretek és a politikai képzés, valamint 
az állomány általános műveltségének bővítése, illetve a filmvetítések és a színház-
látogatások is hozzátartoztak. A tervezet megírásának időpontjáig a tanosztály 
előkészítésének munkájából a tananyag beosztása, az oktatási terv összeállítása és 
az egyes tantárgyak előadóinak kiválasztása történt meg. „Az államvédelmi szak- 
irányú oktatás anyagát az alosztályvezetők a legnagyobb lelkesedéssel vállalták 
el, előadók ők maguk lesznek, vagy az általuk kijelölt beosztottuk lesz” – számolt 
be róla a tervezet összeállítója.

10
 A tanosztály szervezetében és az épület felsze-

relésében egy könyvtár kialakításának és könyvtáros alkalmazásának terve is he-
lyet kapott, akinek feladata az oktatáshoz szükséges könyvek folyamatos beszer-
zése és azok kezelése volt. A szakirányú ismeretek intézményesített oktatásának 
megszervezése és a könyvtár felállításának elképzelése tehát már ekkor előre ve- 
títette az államvédelmi tisztek és tiszthelyettesek kiképzését szolgáló módszertani 
szakirodalom kiadásának az igényét. Jelen tanulmány a politikai rendőrség mű-
ködésének ezen kevéssé ismert területéről, a kiképzést és továbbképzést segítő 
jegyzetek és módszertani kiadványok közreadásáról, annak első lépéseiről kí-
ván számot adni. 

A szervezetileg független Államvédelmi Hatóság 1950-es megalakítását az ÁVH 
saját iskolarendszerű oktatásának a kiépítése követte. Többhónapos előkészítő 
munka után Péter Gábor 1951. szeptember 13-án adta ki a parancsot az egyéves 
Dzerzsinszkij

11
 Tisztképző Iskola beindítására.

12
 Az iskola célját a „Hatóság közép- 

káder-állományának szakmailag és politikailag képzett államvédelmi tisztekkel” 
történő megerősítésében jelölte meg. Az utasítás azt is megszabta, hogy a 250 főre 
tervezett képzés keretében kik és hogyan kezdhették meg ott tanulmányaikat: 

 
09 Uo. 9. 
10 Uo. 2. 
11 A lengyel származású Feliksz Edmundovics Dzerzsinszkij (1877. szeptember 11–1926. július 

20.) a szovjet CSEKA megalapítója volt. 
12 70/1951. számú parancs lásd: KOZÁRY: i. h. 2000. (6. jegyzet) 205. 
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„Az osztályvezetők az osztályukról a legjobban dolgozó bajtársak közül operatív 
munkára alkalmas, fiatal, fejlődőképes, politikai és erkölcsi magatartás szempontjából 
példamutatókat javasolják. Az osztályvezetők által javasoltak közül a Káderosztály 
válogassa ki az iskola hallgatóit.”13 

Az iskola működésének tényleges kezdetéről az 1952. augusztus 22-én kiadott 
ÁVH parancs intézkedett,

14
 és a jegyzeteken szereplő impresszumadatok szerint 

egészen 1959-ig folytatta működését. Vagyis az államvédelmi szervezet 1953-ban 
történt belügyminisztériumi betagozódása és az 1956-os forradalom dacára a po-
litikai rendőrség tisztjeinek és tiszthelyetteseinek kiképzését az évtized végéig 
önálló intézmény szolgálta.

15
 Az iskola eleinte stencilezett, majd nyomtatott formá- 

ban közreadott jegyzetekkel segítette az órákon leadott tananyag megtanulását. 
Sajnos nincsenek arra vonatkozó ismereteink, hogy pontosan mikor kezdődött meg 
a jegyzetek kibocsátása. Az általunk ismert legkorábbi segédlet 1952 októberéből 
származik, témáját az államvédelmi szervek korabeli ellenségképének megfele-
lően a Német Szövetségi Köztársaságban működő katonai emigráns szervezetek 
adták.

16
 Az időrendben második, rendelkezésünkre álló kiadvány, Az ügynökség 

beszervezése 1955-ben keletkezett, témája szorosan a politikai rendőrség profil-
jához kötődik.

17
 Szintén az évtized első felére tehető az „Operatív alapismeretek” 

című tantárgyhoz kidolgozott két stencilezett tételsor összeállítása, amelyek az 
egyes vizsgatételek megadása mellett a tételek felépítését és vázlatát is közread-
ják, ezek azonban évmegjelölést nem tartalmaznak.

18
 

Folyóiratok a továbbképzés szolgálatában 

A politikai rendőrség szakirodalmi ellátásáról szólva először az állomány to-
vábbképzését szolgáló időszaki kiadványokról kell szót ejteni. A BM Módszer-
tani Iroda 1954. novemberében kísérletképpen bocsátotta közre első tájékoztatóját, 
amely „az államvédelmi operatív munka napi aktuális problémáival” foglalkozott. 
Állítólag a kiadványnak további három száma is megjelent, ám közülük pillanat- 
nyilag egy sem áll rendelkezésünkre. A jogutód szakmai fórum beköszöntője  

 
13 KOZÁRY: i. h. 2000. (6. jegyzet) 205. 
14 041/1951, lásd: BORECZKY Beatrix: Az Államvédelmi Hatóság szervezete. In: A Történeti Hi-

vatal évkönyve, 1999. (Szerk.: GYARMATI György). Bp. 1999. Történeti Hivatal. /Trezor 1./ 110. 
15 A Dzerzsinszkij Tisztképző Iskolának 15, 1957 és 1959 között nyomtatott tanfolyami jegy-

zete ismert. Lásd: JOBST Ágnes: A Történeti Levéltár Könyvtára. In: Az átmenet évkönyve, 2003. 

(Szerk.: GYARMATI György). Bp. 2004. ÁBTL, 305. Minden, a további lábjegyzetekben említett 

tankönyv lelőhelye az ÁBTL Könyvtára. 
16 A fasiszta magyar emigráció és főbb szervezetei. Stencil. 1952. október 28. 83. 
17 Az ügynökség beszervezése. III. Bp. 1955. BM Kiképzési és Tanulmányi Osztály, 57. 
18 Operatív alapismeretek. Vizsgálati rész. Tételsor é. n. Stencil. 50; Operatív alapismeretek. 

Hálózati rész. Tételsor é. n. Stencil. 42. 
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alapján úgy tűnik, hogy az orientáló kiadvány ténylegesen fennálló igények ki-
elégítésére vállalkozott: 

„Tapasztalataink szerint az operatív beosztottak és vezetők szívesen fogadták 
ezeket, s legtöbb helyen tanulmányozták, megvitatták a tájékoztatóban közölt cikke-
ket. Egészséges fejlődés indult meg ezen a téren abban az irányban is, hogy egyre 
több elvtárs magáénak érezte ezeket a tájékoztatókat, önként írtak bele cikkeket, bí-
rálták tartalmát, egészséges ötleteket adtak továbbfejlesztéséhez.”19 

A Módszertani Iroda által 1955 augusztusában kiküldött körlevél már arról tá-
jékoztat, hogy a Tájékoztató sikerén felbuzdulva két újabb, a korábbinál nagyobb 
terjedelmű és színvonalasabb kiadvány, az Államvédelmi Szemle és a Módszertani 
Tanulmányok megjelentetését tervezték, amelyeket a korábbi Tájékoztató helyett 
kívántak közreadni.

20
 

Míg az utóbbi kiadvány korabeli számai nem maradtak fent, az Államvédelmi 
Szemlével kapcsolatban már szerencsésebb helyzetben vagyunk. A Belügyminisz-
térium államvédelmi operatív szerveinek folyóirata alcímet viselő új időszaki ki-
advány első száma 1955. augusztus 1-jén látott napvilágot, s a nyolctagú szerkesz-
tőbizottság – amelynek összetételét, miként a későbbi folyóiratok esetében, ezút-
tal sem közölték – szerint a fent említett Tájékoztató utódjának vallotta magát. 
Periodicitását 4–6 hétre tervezték, vagyis gyakorlatilag havonta megjelenő fo-
lyóiratnak szánták, számonként közel 50 oldal terjedelemben. Két évfolyama 
jelent meg, amelyek közül az alábbi hat lapszám áll rendelkezésünkre: 

1. évfolyam 1. szám 1955. augusztus 
1. évfolyam 2. szám 1955. szeptember 
1. évfolyam 5. szám 1955. december 
2. évfolyam 1–2. szám 1956. február 
2. évfolyam 3. szám 1956. március 
2. évfolyam 4. szám 1956. április 

Amint az összesítésből is látható, hiányzik az első évfolyam 1955 októberében 
és novemberében megjelent harmadik és negyedik száma. Azt, hogy a második 
évfolyamnak az 1956-os év tavaszát követően volt-e folytatása, nem tudhatjuk, 
ám az adott év eseményeinek ismeretében, a politikai rendőrség szervezetének 
átalakítására tett kísérletek, és az őszi forradalom fényében valószínűleg nem kell 
számolnunk vele. Az első számot 200 példányban adták ki, a második évfolyamtól 
kezdve azonban már 310 példányban jelent meg. Használatát a szigorúan titkos 
 
 

 
19 Az Államvédelmi Szemle feladatai. = Államvédelmi Szemle 1955. 1. sz. 1. 
20 ÁBTL BM Módszertani Iroda 1955. augusztus 12-én kelt körlevél. Az Államvédelmi Szem-

lével kapcsolatos, fentebb ismertetett iratok a folyóirat mellékletét képezik. 
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minősítés határozta meg, címlapjára rápecsételték, hogy csak az államvédelmi 
operatív vezetők és beosztottak részére, belső használatra készült, még az olva- 
sására kijelölt helyiségből is szigorúan tilos volt kivinni. A központi, valamint 
a nagyobb budapesti és vidéki szervezeti egységek számára további 2–4 példányt 
juttattak el, ami a példányszámot alapul véve azt jelenti, hogy hozzávetőleg húsz-
egynéhány helyre küldték ki a folyóiratot. Egy példányt az egység vezetőjének 
küldtek, a többit a módszertani előadók, annak hiányában a titkárságok kapták. 
A módszertani előadó feladata volt a lap használatba adásának, magyarul: olva-
sásának megszervezése, amelynek ellenőrzése az adott egység vezetőjének fel-
adatkörébe tartozott: 

„Javasoljuk a Vezető Elvtársnak, hogy a [fő]osztályon belül a módszertani előadó 
munkájának és a két kiadvány olvasottságának ellenőrzése céljából bizonyos időkö-
zökben kérje be az előzőleg már körbejárt példányokat. Ugyanis a kiadványok első 
oldalán lévő »kísérőlap«-on az azokat olvasók nevei kell, hogy szerepeljenek. Ezek 
megtekintése megmutatja egyrészt azt, hogy a módszertani előadó rendszeresen to-
vább juttatja-e a lapokat az előzetesen lefektetett terv szerint az illető á[llam]v[édelmi] 
operatív egységekhez, másrészt látható az, hogy az adott egységeken belül kiknek az 
aláírása szerepel, kik olvasták el azokat.”21 

Mindez a gyakorlatban úgy festett, hogy az egyes számok megjelenése után 
a kapott példányokat egy előre meghatározott terv szerint, futárszolgálat útján adták 
körbe az adott osztályon vagy főosztályon. Aki megkapta, köteles volt a nevét, 
rangfokozatát és szolgálati egységét az erre a célra rendszeresített kísérőlap 
hátoldalán a megfelelő rovatba feljegyezni. A megadott határidő elteltével a ve-
zető tovább küldte a folyóiratot a kísérőlapon feltüntetett, soron következő ál-
lamvédelmi egység számára. Hat hetet szántak a folyóirat körbeadására, azt kö-
vetően a módszertani előadó kapta vissza, aki az egyes példányok megőrzéséért 
felelt. A lerakott példányokat a későbbiekben ő bocsátotta az operatív tisztek ren-
delkezésére.

22
 

Az Államvédelmi Szemle elsődleges feladatának azt tekintette, hogy segítsé-
get nyújtson a párt- és kormányhatározatok végrehajtásához a „belső ellenség” 
ellen folytatott harcban: 

„Igyekszik a szakmai problémákat összekapcsolni az osztályharc vitelével s poli-
tikai elemzést is ad az egyes kérdésekkel kapcsolatban. Pl. az ellenséges kategóriák 
módszereinek elemzésénél az adott bel- és külpolitikai viszonyokból indul ki, össze-
kapcsolja az ellenséges tevékenységet a Párt és Kormány határozataival, a nemzet-
közi életben beállott változásokkal.”23 

A tapasztalatátadás fórumának szánták, amely a gyakorlati munka során felme- 
rült problémákkal foglalkozott. Miként a folyóiratban közölt írásokból kitűnik, 
 

 
21 Lásd az előző lábjegyzet hivatkozott helyén. 
22 Kísérőlap a kiadványba betekintők nyilvántartására, lásd a 20. számú lábjegyzetben. 
23 Az Államvédelmi Szemle feladatai. = Államvédelmi Szemle 1955. 1. sz. 2. 
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azok túlnyomó többsége a vidéken folytatott állambiztonsági tevékenység nehéz-
ségeiből fakadt. A vidéki hálózat kiépítésének gondjai Péter Gábor 1947. április 
5-i moszkvai jelentésében már korábban megfogalmazódtak: 

„Alapfeladatunknak tartjuk, hogy mindent előre megtudjunk, s tájékoztassuk er-
ről vezetőinket. E célból meglehetősen kiterjedt informátorhálózatot hoztunk létre. 
Valamennyi politikai pártban vannak embereink. Sikerül beszerveznünk más pártok 
funkcionáriusait. A beszervezésre többnyire annak köszönhetően kerül sor, hogy 
kompromittáló anyagok vannak a kezünkben. Az emberek, a leleplezéstől való fé-
lelmükben hajlandóak együttműködni velünk. Falun azonban az informátorhálóza-
tunk gyengébb.”24 

A Szemle feladatainak kijelölése nyomán azonban úgy tűnik, hogy az 1955-ig 
eltelt nyolc esztendő dacára a vidéken folytatott állambiztonsági munka még min- 
dig elmaradt a fővárosi mintára megkívánt színvonaltól: 

„Felmérhetetlen segítséget nyújt a Szemle akkor, ha rendszeresen foglalkozik 
megyei főosztályokon az ügynökséggel való kapcsolattartásának megszervezésével. 
Megyei főosztályainkon jelen pillanatban ez a legsúlyosabb probléma.”25 

Az első szám leghosszabb, tízoldalas tanulmánya az államellenes izgatás bűncse- 
lekményével foglalkozott, két rövidebb, ötoldalas írás a helyes ügynöki magatar-
tás és a lelepleződés veszélyét, valamint az elemzés és a következtetés fontosságát 
taglalta az államvédelmi munkában. Noha a folyóirat útján elsősorban a jó tapasz-
talatokat akarták megosztani, mindazonáltal a tanulságos hibákat is igyekeztek 
bemutatni. Az utóbbiak közzététele az „AHOGY NEM SZABAD DOLGOZNI!” 
nagybetűs címet viselő rovatban történt. Az első szám esetében ez egy amúgy is 
nehéz problémához, a hálózati kapcsolattartás vidéken és kis településeken felme-
rülő nehézségeihez kötődött. Faluhelyen ugyanis a helybeliek jól ismerték egy-
mást, és még az ötvenes évek derekán is létezett egyfajta közösségi kontroll, ennek 
következtében gyorsan felfigyeltek a szokott viselkedési normáktól eltérően cse-
lekvő, például nem célirányosan mozgó, vagy idegenekkel barátkozó, velük bizal-
mas beszélgetést folytató helyi lakosokra. A vidéken folytatott állambiztonsági 
munka nehézségének illusztrálása, valamint a korszak hangulatának felidézése 
céljából adom közre az alábbi, életkép jellegű írást: 

Egy „ügynöki találkozó” 

Színhely: /Az egyik főútvonal melletti falusi földművesszövetkezet italboltja. Az 
italboltban 15–20 személy, köztük az ügynök, aki a találkozóra érkező operatív tisz-
tet várja./ 

Idő: 1954. november 10. 16 óra 
Az operatív tiszt motorkerékpárral, bőrruhában, államvédelmi bundasapkában ér-

kezik az itabolt elé. Motorkerékpárját a fal mellé állítja, utána bemegy az italboltba. 

 
24 Moszkvának jelentjük… In: Titkos dokumentumok, 1944–1948. (Szerk.: IZSÁK Lajos, KUN 

Miklós). Bp. 1994. Századvég, 170. 
25 Az Államvédelmi Szemle feladatai. = Államvédelmi Szemle 1955. 1. sz. 3. 
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Bent meglátja a rá várakozó ügynökét. „konspiratív okokból” feltűnő baráti üdvöz-
lés: „Szervusz komám! De régen nem láttalak.” 

Félrehúzódnak az italbolt egyik sarkába – mindkettőjük kezében féldeci rum –, 
megkezdődik a „bizalmas” beszélgetés. / Egyenlőre [sic !] ugyancsak konspiratív 
okokból az időjárás változékonyságáról./ 

Néhány perc múlva nagy zajjal az italboltba érkezik az ügynök két régi ismerőse. 
Hangos üdvözlések következnek, az ügynök ismerősei az operatív tiszttel is kezet-
fognak. Majd fröccsöt rendelnek, koccintanak, a „bizalmas megbeszélés” megsza-
kad. Ekkor az operatív tisztnek „mentő ötlete támad.” 

„Itt erősen füstös a levegő, menjünk át a cukrászdába” indítványozza. Az ügynök 
megérti „elgondolását” s beleegyezik. Az operatív tiszt fizet, az ügynökkel elhagyják az 
italboltot. Mindketten felülnek a motorra s elhajtanak a cukrászda felé. Egy perc 
múlva a cukrászdában vannak. Újra kezdődik a „bizalmas beszélgetés”. 

Operatív tiszt: Van még valami más újság is /mintha az időjárás változékonysá-
gán kívül valami „egyébről” is lett volna már szó/. 

Ügynök: Különben nincs. 
Operatív tiszt: Akkor adja ide a jelentést. Két hét múlva 16 órakor a szokott he-

lyen /az italboltban/ találkozunk. 
Ebben a pillanatban belép a cukrászdába az ügynök előbbi két ismerőse, /ők is át-

jöttek az italboltból./ 
Újabb üdvözlések, majd vita: Ki, mit iszik?! 
Egyhangú határozat: kevertet! 
Félórás beszélgetés /az időjárásról és a bőrruha hasznosságáról/, majd az operatív 

tiszt búcsúzik. 
– „Szervusztok! Viszontlátásra!” 
Utóhangok a községben: „Juhász” az államvédelmi ember. 
Kérdezzük: 
1./ Ez vajjon [sic !] az ügynöki találkozók konspirált lebonyolításának egyik módja? 
2./ Így talán lehetőség van az ügynök nevelésére és konkrét vezetésére? 
Nem: ez bűnös könnyelműség, az operatív fegyelem felrúgása.26 

A vidéken történő hálózatépítés és rezidentúra tartás az egymást követő számok 
visszatérő témája volt, amelyek mindegyikében két-három írás az új társadalmi 
rend vidéki berendezkedésének problémáit vizsgálta. Ezzel foglalkozott Csapó 
László államvédelmi százados „Faluhelyen végrehajtott külső figyelések előké-
szítésének és megszervezésének tapasztalatai” címmel közreadott nyolcoldalas, az 
orgánum lehetőségeihez képest terjedelmesnek számító tanulmánya, amely a rit-
kán lakott, illetve a zárt közösségi formák megfigyelésére adott tanácsot: 

„Az eddigi gyakorlat szerint a legendára27 vonatkozóan legjobban bevált módszer, 
ha az operatív beosztott a külső környezet előtt, mint a család egyik tagjának távoli 
rokona, vagy ismerőse, katona, esetleg iskolatársa szerepel. Nem helyes az operatív 
beosztottat mint közeli rokont szerepeltetni, mivel általában jól ismerik egymás ro-
koni helyzetét. A kidolgozott legendát nagymértékben lehet valószínűsíteni a környezet 
előtt olyan, látszólag jelentéktelen intézkedéssel, mint például az operatív beosztott ér-
kezéséről a fedett figyelő hely tulajdonosát nyílt postai levelezőlapon, vagy távirati-

 
26 Egy „ügynöki találkozó”. = Államvédelmi Szemle 1955. 1. sz. 38–39. 
27 Az állambiztonsági szaknyelv a ‘legenda’ elnevezéssel illette azt a hihető történetet, amely 

a tényleges tevékenység leplezését szolgálta. 
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lag előre értesíteni. Ezáltal a figyelő hely tulajdonosának lehetősége van – megmu-
tatva a kapott értesítést – környezetét előkészíteni a „rokon” vagy „ismerős” várható 
látogatására.”28 

Ugyanezt a kérdést járta körül a folyóirat 2. évfolyamának 1–2. számában Feren- 
csik József ezredes, aki a vidéken folytatott államvédelmi munka minőségével 
kapcsolatban a vezetés és irányítás, vagyis a megyei és a járási osztályok fele-
lősségére figyelmeztetett: 

„A legfontosabb, hogy a megyei vonalas osztályok jó munkakapcsolatot alakítsa-
nak ki a járási osztályokkal, hogy a beosztottak ne úgy vélekedjenek a megyei szer-
vekről, hogy azoknak csak a szolgálói és ha felderítenek egy komolyabb ügyet, 
mindjárt elveszik tőlük. Ez néha elkerülhetetlen, de akkor vonják be őket is a mun-
kába. Ha pedig lehetőség van rá, hagyják, hogy az illetékes osztály segítségükkel, 
önállóan dolgozza fel az ügyet. A jó munkakapcsolatok egyik jellemzője a kölcsönös 
tájékoztatás, ami nemcsak a járási osztályok részéről kötelező, hanem a megyei osz-
tályok részéről is. A megyei osztályok hálózata értékes anyagot hoz be, ha ezekből 
a járási osztályokra is vonatkozik valami, feltétlenül helyes, ha tudomásukra hoz-
zák.”29 

A szakmai szemle másik fontos témája a termelőszövetkezeti rendszer erőlte-
tett bevezetése volt. A korszak hivatalos nyelvhasználata a belépést megtagadó 
gazdákat kulákoknak nevezte, akikben vidéken az osztályellenség legfontosabb 
csoportját látták. A téma egyik kiváló kutatója, Varga Zsuzsanna mindezt az aláb-
biakkal magyarázza: 

„A valódi ok [tudniillik a kulákellenes politikáé] persze az volt, hogy ezek a módos 
gazdák részben vagyoni függetlenségük, eredményességük és földhöz való elementá-
ris ragaszkodásuk, részben a falusi népesség más csoportjaira gyakorolt befolyásuk ré-
vén a téeszesítéssel (valójában kolhozosítással) szembeni legerősebb ellenállást je-
lentették.”30 

A kuláknak, mint gazdag parasztnak a társadalmi meghatározása azonban ön-
magában véve sem volt egyszerű, ezért több szempont szerint (ingatlanok és föld- 
területek nagysága; családon kívüli idegen munkaerő alkalmazása; termelőeszkö- 
zök pl. darálógép, cséplőgép birtoklása; éves jövedelem) próbálták körülhatárolni 
az osztályellenség ezen csoportját.

31
 Az első évfolyam 1955 szeptemberében meg- 

jelent második számában például öt írás foglalkozott a termelőszövetkezetek té- 
 

 
28 CSAPÓ László: Faluhelyen végrehajtott külső figyelések előkészítésének és megszervezésének 

tapasztalatai. = Államvédelmi Szemle 1955. 5. sz. 17–24. 
29 FERENCSIK József: A járási osztályok vezetésének és irányításának főbb feladatai. = Állam-

védelmi Szemle 1956. 1–2. sz. 1–7. 
30 VARGA Zsuzsanna: A falusi társadalom feszültséggócai az 1960-as évek közepén. = Múltunk 

2006. 4. sz. 236–237. 
31 ERDMANN Gyula: Begyűjtés, beszolgáltatás Magyarországon, 1945–1956. Békéscsaba, 1992. 

Tevan K., 77–161. 
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májával, ennélfogva tematikus lapszámnak fogható fel. Itt jelent meg Barna Péter 
őrnagy „A termelőszövetkezetek elleni izgatásról” címmel írott elméleti megköze-
lítésű munkája

32
, Bekő István százados „A termelőszövetkezetek ellen irányuló 

ellenséges tevékenység jelenlegi formái és módszerei” című írása
33

, Balázs Tibor 
hadnagy. „Egy jellegzetes kuláktevékenység története” című cikke,

34
 S. Horváth 

István százados „A termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztésének biztosítása a de- 
vecseri járás területén” című gyakorlati példákat elemző munkája,

35
 valamint ebbe 

a tematikába illeszkedik Farkas Sándor hadnagy „Az államvédelmi és a rendőri 
munka helyes összekapcsolása egy termelőszövetkezet elleni izgatás tettesének 
leleplezésénél” címet viselő esettanulmánya

36
. 

Az első szám végén a szerkesztőbizottság pályázati felhívást tett közzé, amely 
40–60 oldal terjedelemben kért kéziratokat. Mivel a folyóirat ilyen terjedelmű 
írások közlésére nem vállalkozhatott, joggal feltételezhetjük, hogy ennek célja va-
lójában az állomány kiképzését szolgáló tansegédletek kidolgozása volt. A ki-
írás két témát jelölt meg: 1.) Az ügynökséggel való találkozások megszervezése 
és módszerei vidéki viszonylatban. 2.) A fokozatos beszervezések módszerei és 
alkalmazása az államvédelmi operatív munkában. A jelentkezés határidejét szep-
tember 30-ában, a leadásét december 1-jében határozták meg, vagyis az aspirálók- 
nak a tanulmányok elkészítésére négy hónap állt rendelkezésükre.

37
 A felhívást 

követő szerkesztői üzenetek arra hívták fel a pályázaton részt venni kívánók fi-
gyelmét, hogy a folyamatban lévő hálózati ügyeknél az ügynökség tagjait csak 
fedőnévvel említsék, és az ügyben érintettek neveit, valamint a helységneveket 
másítsák meg. A valódi neveket kizárólag a lezárt és bíróságnak átadott ügyekben 
volt szabad megemlíteni. Utóbbi esetekben azonban a hálózati munkával foglalkozni 
és az ügynökségről szót ejteni még fedőnévvel sem lehetett, csak általánosságban 
kellett arról beszámolni, hogy a vizsgálat során mire sikerült fényt deríteni.

38
 

Az 1956-os forradalmat követően az Államvédelmi Szemle örökébe az Elhárítás 
címet viselő szakmai lap lépett, amelynek 1957 augusztusában jelent meg első 
és egyetlen száma.

39
 Figyelemre méltó a folyóirat címének megválasztása, amely 

 

 
32 BARNA Péter: A termelőszövetkezetek elleni izgatásról. = Államvédelmi Szemle 1955. 2. sz. 

9–18. 
33 BEKŐ István: A termelőszövetkezetek ellen irányuló ellenséges tevékenység jelenlegi forrásai 

és módszerei. = Államvédelmi Szemle 1955. 2. sz. 18–24. 
34 BALÁZS Tibor: Egy jellegzetes kuláktevékenység története. = Államvédelmi Szemle 1955. 2. sz. 

24–28. 
35 S. HORVÁTH István: A termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztésének biztosítása a devecseri 

járás területén. = Államvédelmi Szemle 1955. 2. sz. 28–36. 
36 FARKAS Sándor: Az államvédelmi és rendőri munka helyes összekapcsolása egy termelőszö-

vetkezet elleni izgatás leleplezésénél. = Államvédelmi Szemle 1955. 2. sz. 36–40. 
37 Pályázati felhívás! = Államvédelmi Szemle 1955. 1. sz. 40–42. 
38 Szerkesztői üzenetek! Külső munkatársak részére! = Államvédelmi Szemle 1955. 1. sz. 43–44. 
39 Jelenleg legalábbis más lapszámok megjelenésére vonatkozó információval nem rendelkezünk. 



 A politikai rendőrség szakirodalmi ellátásának kezdetei 485 

Ksz2010-4-03.doc [M. Könyvsz. 2010/4.] W2007 – Eta – Utolsó printelés: 2011.03.28. 10:38:00 [485] 

abban különbözik a korábban megjelent, meglehetősen általános jellegű címet 
viselő, hasonló szemléktől, hogy egyértelműen a forradalom leverésére, a megtor-
lásra utaló üzenetet közvetített. A folyóiratot a Belügyminisztérium Tanulmányi 
és Módszertani Osztálya adta közre, és stílszerűen a Tanulmányi és Módszerta-
ni Tájékoztató alcímet viselte. A korábbiaknál lényegesen magasabb példány-
számban jelent meg. Az ezer példányban kiadott, fekete-fehér fotókkal illusztrált 
sajtóterméket minden operatív egységhez, valamennyi beosztotthoz el kívánták jut-
tatni. Noha havi periodicitású folyóiratnak szánták, más lapszámokról ennek el-
lenére nincs tudomásunk, ami alátámasztja azt a feltételezést, hogy megjelené-
sét a forradalom által az állambiztonsági szervek állományát ért megrázkódtatás 
hívta életre. Jóllehet az új orgánum az Államvédelmi Szemle utódjának vallotta 
magát, szerkesztőbizottsága mégis új emberekből állt össze, akik a beköszöntő 
szerint lapszerkesztési gyakorlattal egyáltalán nem rendelkeztek.

40
 Továbbra is célul 

tűzték ki a gyakorlati esetek, azaz a pozitív és a negatív példák bemutatását, megvi-
tatását. Emellett politikai és elvi cikkek közlését, operatív parancsok ismertetését, 
jogi és operatív jellegű tanulmányok közreadását tervezték.

41
 A rendelkezésünkre 

álló lapszám tematikája egyértelműen az 1956-os forradalomhoz kapcsolódik. A há-
rom tanulmányból álló első tematikus blokk a munkástanácsok forradalomban játszott 
szerepének állambiztonsági értelmezésére tesz kísérletet. Kádár Forradalmi Mun- 
kás-Paraszt Kormánya számára ugyanis a gyárakban és az üzemekben a forradalom 
első napjaiban önszerveződő módon létrejött és annak leverése után is tovább 
működő munkástanácsok rendkívül kényelmetlen ellenfélként jelentek meg, hiszen 
puszta létezésük a munkásosztály és a hatalom különállását sugallta, s jelentős 
politikai szerepet nyertek a szovjet csapatok bevonulása után, amikor az ellenállás 
más formái lehetetlenné váltak. Feltétlenül magyarázatot igényelt tehát, hogy a ha- 
talmi diskurzusban legitimációs bázis gyanánt definiált munkásosztály ezen szer-
vezetei miként vállalhattak részt az 1956-os eseményekben. Őszinte elemzés és 
szembenézés helyett azonban a munkástanácsokba befurakodott „ellenséges de- 
klasszált elemekre” hárították a felelősséget. A tematikus blokkot lezáró követ-
keztetésekben a következő ezzel kapcsolatos feladatokat fogalmazták meg az állo-
mány tagjai számára: 

„Tennivalóinkat az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 
Lendületes, gyors operatív feldolgozó munka, hiszen most sürgető, hogy ne az 

éves tervek végére, hanem heteken, néhány hónapon belül csapást mérjünk ezen el-
lenséges bázisokra. 

Az ügynöki hálózati munkát szorosan össze kell kapcsolni nyílt nyomozásokkal. 
Az összekapcsolás lényege az, hogy nyílt nyomozásban megbízható, becsületes embe-
rek segítségére támaszkodjunk és így felderíthető, hol működtek forradalmi bizott-
ságok vagy működnek jelenleg munkástanácsok, kik azok a deklasszált ellenséges 
elemek, akiknek sikerült ezekben vezető szerepet elérniök. Milyen bizonyítékok és 
hol lelhetők fel az ellenséges tevékenységek dokumentálására. Az ügynökség révén 
 

 
40 Első lépés… = Elhárítás. Tanulmányi és Módszertani Tájékoztató 1957. 1. sz. 4. 
41 Szerkesztőségi rovat. = Elhárítás. Tanulmányi és Módszertani Tájékoztató 1957. 1. sz. 94. 
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főként a felderített ellenséges elemek jelenlegi magatartását, esetleges konspiráció-
jukat tudjuk felderíteni. Az ügynökséget a felderítő feladatok mellett döntően az egyes 
ellenforradalmárok kombinatív feldolgozására és leleplezésére kell eligazítani. 

Nagy segítséget várhatunk a hivatalos kapcsolatoktól,42 akikkel a legjobb elvtár-
sias viszony kialakítása régi elhatározásunk. Most itt az alkalom, hogy a kapcsolatot 
felvegyük és tőlük adatokat kérjünk a vezetésük alatt lévő terület, objektum stb. 
helyzetéről és az egyes ellenforradalmi elemekről. Bizonyítékok beszerzésében is 
sokat tudunk segíteni. 

Nagy súlyt kell helyeznünk a vizsgálati munkára. A különböző preventív intéz-
kedések alapján nagy számban helyeztünk közbiztonsági őrizet alá olyan személye-
ket, akiket a körülmények folytán csak egész felületesen hallgattunk ki. Ezek nem-
csak saját magukról, hanem forradalmi bizottsági tag társaikról fontos vallomásokat 
tudnak tenni. Egy-egy osztály erejének megfelelő elosztása esetében élni kell ezzel a 
még ki nem használt lehetőséggel.”43 

A magyar politikai vezetés – miként a szovjet is – az ellenük kirobbant felkelé-
s(ek) okát elsődlegesen a külhoni titkosszolgálatok és az emigráns szervezetek 
ellenséges tevékenységének rovására írták: „Az imperialista hírszerző-szerveknek 
sikerült Magyarországon ellenforradalmat kirobbantani.”

44
 A következő blokk 

ezért a külföldi titkosszolgálatok, és a nyugati magyar emigráns szervezetek tevé-
kenységét a hidegháború szellemében elemzi. Többek között a Nemzetközi Vörös- 
kereszt forradalom alatti és azt követő segélyező akcióit is az ellenséges tevé-
kenység, az ideológiai fellazítás körébe utalták, arra hivatkozva, hogy az 

„IKRK [Nemzetközi Vöröskereszt] előírta a MVK-nak [Magyar Vöröskereszt], 
hogy a segélyezésnél milyen szempontokat kell betartania. Ezek szerint elsősorban 
a kitelepítettek és a volt politikai foglyok segélyezendők. […] Még 1957 áprilisában 
is megtörtént, hogy Jöhr és Fischer delegátusok kijelentették a MVK Kiutalási Osz-
tálya vezetője előtt, »hogy tudomásul kell vennie, hogy az IKRK a politikai üldözöt-
teket kívánja segíteni Magyarországon«.”45 

A jogi rovat feladata a kellő jogi háttér biztosítása volt a politikai nyomozó 
munkához. Miként Bodrogi Károly rendőr őrnagy tanulmányából kitűnik, nem kis 
problémát jelentett ugyanis, hogy a jogszerűség látszatának fenntartásával mely tör- 
vényi szakasz alapján, miként vonják felelősségre a forradalom résztvevőit: 

„Az ellenforradalmi bűncselekmények helyes törvényi minősítése körüli zavaro- 
kat csak fokozza, hogy a munkás-paraszt kormány 1956. november 4-én kelt felhí- 
 

 
42 Azaz a politikai rendőrség munkatársaival hivatalból együttműködésre kötelezett munkahelyi 

vezetőktől. 
43 Az 1956-os forradalom kapcsán folytatott vizsgálat eredményét „Az 1956. évi magyarorszá-

gi ellenforradalom az állambiztonsági munka tükrében” címmel összeállított terjedelmes kézirat 

összegzi., 1–3. köt. ÁBTL. 1380. 
44 KISS Tibor: Az imperialista hírszerzőszervek és az „új emigráció” aknamunkája hazánk el-

len. = Elhárítás. Tanulmányi és Módszertani Tájékoztató 1957. 1. sz. 29. 
45 PHILIPP Tibor: A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága magyarországi delegációja működésé-

ről. = Elhárítás. Tanulmányi és Módszertani Tájékoztató 1957. 1. sz. 49. 
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vásában amnesztiát hirdetett és büntetlenséget ígért a fegyveres harcokban résztvevő 
személyeknek, ha nem voltak szervezői és vezetői a fegyveres harcoknak október 
23-a és november 4-e között. […] Ezen felhívás hónapokon keresztül – még jelenleg 
is – bizonytalanná tette az állambiztonsági szerveket a tekintetben, hogy melyik el-
lenforradalmi bűncselekmény üldözendő és melyik nem. A bizonytalansághoz hoz-
zájárult az is, hogy az ellenforradalmi bűncselekményeket a vonatkozó törvény alap-
ján nem tudták helyesen minősíteni. Jelen tanulmányommal az ellenforradalmi bűn-
cselekmények helyes minősítéséhez kívánok segítséget nyújtani.”46 

A fogas kérdés eldöntése, vagyis hogy kiket lehet „megtévesztett, de egyébként 
becsületes dolgozónak tekinteni”, több éven keresztül a politikai nyomozó mun-
ka érdeklődésének homlokterében állt, s e tárgyban, 1959-ben önálló kismonog-
ráfia is napvilágot látott.

47
 

A folyóirat későbbi számainak témaválasztására vonatkozóan a lap szerkesz-
tősége a röpcédulák készítőinek és terjesztőinek felderítését ajánlotta: 

„Az ellenség tevékenységében – az illegalitásba kényszerülése óta – a rágalmazó, 
lázító röpcédulázások jelentős helyet foglalnak el. Érdemes és szükséges az elmúlt 
6 hónap ilyen tevékenységéről tájékoztatást adni és bemutatni azokat az operatív mód- 
szereket, melyekkel eredményesen tudunk ez ellen harcolni. […] Máris sok anyagot 
gyűjtöttünk össze, de élve sajtónk lehetőségével, felhívjuk az elvtársakat, amennyi-
ben rendelkeznek dokumentumokkal, konkrét ügyekkel, tettenérési esetekkel, cikket 
tudnak írni vagy ötletet adni, úgy sürgősen értesítsenek bennünket, vagy juttassák el 
hozzánk az anyagot, cikket.”48 

Egy évvel később, 1958-ban született meg Fabula János tollából Az ellenséges 
röpcédulák, névtelen levelek készítőinek és terjesztőinek felderítése és leleplezése 
címmel írott önálló segédlet, amely az ideiglenes tananyag alcímet viselve kapott 
helyet a politikai nyomozó állomány kiképzésében.

49
 

Tansegédletek és módszertani kiadványok 

Úgy tűnik, hogy a megfelelő színvonalú írásművek elkészítése még a pénzjuta- 
lommal kecsegtető pályázat ösztönző ereje mellett is a vártnál több időt vett igény- 
be. Az 1955–1957-es években túlnyomórészt Moszkvában megjelent orosz munkák 

 
46 BODROGI Károly: A népi demokratikus államrend és a népköztársaság megdöntésére irányuló 

ellenforradalmi bűntettek üldözése. = Elhárítás. Tanulmányi és Módszertani Tájékoztató 1957. 

1. sz. 57. 
47 BODROGI Károly–SZÉLPÁL Ottó–CZIBOR János: Kiket lehet megtévesztett, de egyébként be-

csületes dolgozónak tekinteni a büntetőjogi felelősségrevonás mellett. Bp. 1959. BM Tanulmányi 

és Kiképzési Osztály, 66. 
48 Szerkesztőségi rovat. = Elhárítás. Tanulmányi és Módszertani Tájékoztató 1957. 1. sz. 94. 
49 FABULA János: Az ellenséges röpcédulák, névtelen levelek készítőinek és terjesztőinek felde-

rítése és leleplezése. Ideiglenes tananyag. Bp. 1958. Dzerzsinszkij Tisztképző Iskola ÁB Operatív 

Tanszék, 71. 
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magyar fordításaiból folyt az oktatás, amelyek a szovjet viszonyokból indultak ki, 
a magyar társszervek állománya számára ezért csak általános jellegű, elméleti el- 
igazítással szolgáltak.

50
 A szakirányú munkák honi kiadása 1957-től kezdődött 

meg. 1957-ből egyetlen nagy terjedelmű, átfogó munka, az Operatív tananyag áll 
rendelkezésünkre.

51
 Az évtized végén, 1958–1959-ben azonban már két, a Bel-

ügyminisztérium irányítása alá tartozó intézmény gondozásában is megindult 
a módszertani segédletek összeállítása. Témaválasztásukat az Elhárítás című folyó- 
irat írásaihoz hasonlóan az 1956-os forradalom élménye határozta meg. A Dzer-
zsinszkij Tisztképző Iskola kiadásában az állam elleni bűncselekmények jellegé- 
vel és elméletével foglalkozó munkák

 
láttak napvilágot.

52
 1958-ban jelent meg 

Kellermann József Az operatív szervek ügynöki operatív munkájának megszer-
vezése az illegális szervezkedések és csoportok által folytatott aknamunka félbe-
szakítására,

53
 Muzslai József A Magyar Népköztársaság területén kémkedéssel 

gyanúsított személyek felderítése és leleplezése,
54

 Tóth István Az imperialista hír- 
szerzőszervek, külföldi népellenes szervezetek illegális behatolási és összeköttetési 
csatornáinak átfogása, felhasználása

55
 című írása. Az évtized végén, 1959-ben 

került sor az általános rendőrtiszti és a politikai rendőrségi képzés integrálására. 
A BM Rendőrtiszti Akadémia Politikai Nyomozó Tanszéke vette át az állambiz- 
 
 

 
50 Az ügynökség irányítása. Moszkva, 1955. 102; Az ügynöki bizalmas nyomozás keletkezése 

és feladatai. (Összeáll.: I. M. NYIKITYIN.) Moszkva, 1956. 31; Ügynöki kombináció. (Sajtó alá 

rendezte: G. Sz. SZVESNYIKOV.) Moszkva, 1956. 35; Az ügynöki bizalmas nyomozás befejezése. 

(Összeáll.: G. Sz. SZVESNYIKOV.) Moszkva, 1956. 49; CSUGUJECEV, E. E.: Angol hírszerzés. 

Moszkva, 69+2; Operatív dokumentáció és bizonyítékok gyűjtése ügynöki bizalmas nyomozás során. 

Moszkva, 1957. 41; Az ügynökséggel való kapcsolattartás megszervezése. (Összeáll.: P. N. SZTESZ-

NYEV.) [Moszkva, 1957 k.] 43. A fordítók egyik kiadványban sincsenek megnevezve. 
51 Operatív tananyag. Bp. 1957. BM Tanulmányi és Módszertani Osztály Munkaközössége, [205]. 
52 ÁDÁM György: Az állam belső biztonsága elleni bűncselekmények. (Különös rész, 1.) Bp. 1958. 

BM Dzerzsinszkij Tisztképző Iskola, 42; ANDÓ Ferenc: Katonai bűncselekmények. Bp. 1958. BM 

Dzerzsinszkij Tisztképző Iskola, 28; BLASKÓ Lajos: Hivatali bűncselekmények. Államhatalom és 

az államigazgatás rendje elleni bűncselekmények. Bp. 1958. BM Dzerzsinszkij Tisztképző Iskola, 

28; RAJNAI Sándor: A differenciált operatív munka a szocialista állambiztonsági szerv lényegéből 

fakad. Bp. 1959. BM Dzerzsinszkij Tisztképző Iskola, 14; ZALAI Emil: Az operatív elhárító mun-

ka feladatai az ifjúság körébe behatolt ellenséges elemek elleni harcban. Bp. 1959. BM Dzer-

zsinszkij Tisztképző Iskola, 40. 
53 KELLERMANN József: Az operatív szervek ügynöki operatív munkájának megszervezése az il-

legális szervezkedések és csoportok által folytatott aknamunka félbeszakítására. Ideiglenes tan-

anyag. Bp. 1958. BM Dzerzsinszkij Tisztképző Iskola, 47. 
54 MUZSLAI József: A Magyar Népköztársaság területén kémkedéssel gyanúsított személyek felde-

rítése és leleplezése. Ideiglenes tananyag. Bp. 1958. BM Dzerzsinszkij Tisztképző Iskola, 57. 
55 TÓTH István: Az imperialista hírszerzőszervek, külföldi népellenes szervezetek illegális beha-

tolási és összeköttetési csatornáinak átfogása, felhasználása. Bp. 1958. BM Dzerzsinszkij Tiszt-

képző Iskola, 31. 
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tonsági ismeretek oktatását, amelyet a jogelőd intézmény gyakorlatához híven 
tansegédletek kibocsátásával támogatott.

56
 A Belügyminisztérium másik szervezeti 

egysége az 1957. március 8-án a politikai nyomozószervek képzésének támoga-
tására létrehozott Tanulmányi és Módszertani Osztály volt, amely módszertani 
anyagok összeállításával foglalkozott.

57
 

Az alábbi táblázat az évtized végéig kiadott és ma is rendelkezésre álló tanul- 
mányi és kiképzési anyagok tartalmi megoszlását mutatja be.

58
 A csoportosítás 

során bizonyos összevonásokra kényszerültem. A hírszerzési csoportba minden 
külföldre vonatkozó segédletet, az országismereti jellegű, a külföldi titkosszol-
gálati szervek megismertetését célzó, valamint a magyar emigráns csoportokra 
vonatkozó anyagokat is belefoglaltam. Az egyéb kategória a gépkocsivezetésre, 
lövészetre és más üzemeltetésre vonatkozó anyagokat tartalmazza. A fordítások 
esetében külön tartalmi szűrőt nem alkalmaztam. 

 

 
56 Az 1959-es év folyamán a tanszék a következő három jegyzetet adta közre: KELLERMANN 

József: A feltérképezés jelentősége és szerepe a politikai nyomozó szervek munkájában. Bp. 1959. 

BM Rendőrtiszti Akadémia Politikai Nyomozó Tanszék, 54; KISS Tibor: Az alkalmai operatív 

kapcsolatok felhasználása az ügynöki operatív munkában. Bp. 1959. BM Rendőrtiszti Akadémia 

Politikai Nyomozó Tanszék, 10; TÓTH István: A beszervezés lélektani hatása az ügynökre. Bp. 

1959. BM Rendőrtiszti Akadémia Politikai Nyomozó Tanszék, 32. 
57 A teljesség igénye nélkül az első kiadványok közül néhányat felsorolva: KOVÁCS Tibor: Az 

ügynökség kategóriái. Bp. 1958. BM Tanulmányi és Módszertani Osztály, 51.; Fogdaügynökség. 

Bp. 1958. BM Tanulmányi és Módszertani Osztály, 40; BANGÓ Ferenc: A külső figyelés szerepe 

az állambiztonsági szervek munkájában. Bp. 1958. BM Tanulmányi és Módszertani Osztály, 38.; 

HIDEGKÚTI Károly: A „K” ellenőrzés jelentősége és szerepe az Állambiztonsági szervek munkájá-

ban. Bp. 1958. BM Tanulmányi és Módszertani Osztály, 37.; WÉBER Gyula: A letartóztatott ki-

hallgatása és az első kihallgatás jelentősége. Bp. 1958. BM Tanulmányi és Módszertani Osztály, 

37; NÉMETH Hugó: A környezettanulmány fogalma és készítésének módja. Bp. 1958. BM Tanul-

mányi és Módszertani Osztály, 46. 
58 A hivatkozott munkák a tudományos kutatás számára az Állambiztonsági Szolgálatok Törté-

neti Levéltárának Állambiztonsági Módszertani gyűjteményében férhetők hozzá. 

Állambiztonsági
szakirányú
Általános rendőri
szakismeretek
Büntetőjogi
tudnivalók
Hírszerzés

Egyéb

Fordítás
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 Tartalom Darabszám Arány 

Állambiztonsági szakirányú 55 37% 
Általános rendőri szakismeretek 13 09% 
Büntetőjogi tudnivalók 22 15% 
Hírszerzés 24 17% 
Egyéb 11 07% 
Fordítás 23 15% 

A kiadványok titkos vagy szigorúan titkos minősítéssel rendelkeztek, ami azt 
jelentette, hogy a kötetek használata szigorúan korlátozott és ellenőrzött keretek 
között történt. Az egyedi iktatószámokkal jelölt tananyagokat a hallgatóknak egy 
1958-ben összeállított útmutató szerint osztályaik tanulmányi előadóitól kellett 
igényelniük. Külön felhívták a figyelmüket, hogy jegyzeteket kizárólag az erre 
a célra rendszeresített füzetekbe készíthetnek, amelyeket a titkos ügykezelés sza-
bályainak megfelelően kezeltek, vagyis kizárólag a munkahelyen, ott is a kijelölt 
helyiségben használhattak, használaton kívül pedig a páncélszekrényben elzárva 
kellett tartaniuk. A konspiráció megőrzése végett a kiadott tananyagokat és fel-
jegyzéseiket még az iskolai konzultációkra és a gyakorlati vitákra sem vihették ma- 
gukkal, hanem a tanszék gondoskodott számukra az ott szükséges felszerelésről.

59
 

Az elméleti ismeretek gyakorlatba való átültetésének fontosságát jelzik a tanszék- 
vezető következő sorai: 

„A tanszék fontosnak tartja a tananyag jobb megértése céljából, hogy a levelező 
tanfolyam hallgatói az ábsz. [állambiztonsági szervek] operatív ügynöki munka alap-
elvei tanulmányozása közben vizsgálják felül a korábban befejezett ügyeiket, egyes 
végrehajtott beszervezésekről szóló ügyiratokat stb. A tananyag teljes megértése 
szükségessé teszi, hogy hallgatóink az ügynöki operatív munkával kapcsolatos alap-
elveket, fogásokat és kombinációs módszereket a korábbi gyakorlati munkájuk, tapasz- 
talataiknak egyidejű elemzése közben tanulmányozzák.”60 

A Tanulmányi és Módszertani Osztály Könyvtárának katalógusa
61

 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy rendelkezésünkre áll a Belügy- 
minisztérium Tanulmányi és Módszertani Osztály Könyvtárának 1959 januárjában 
összeállított katalógusa, amely segít képet alkotni, hogy mit is olvastak akkoriban 
az állomány tagjai. A katalógus tartalmát áttekintő táblázat szerint a könyvtár ál- 
 

 
59 BM „Dzerzsinszkij” Tisztképző Iskola Állambiztonsági Operatív Tanszék Iktsz. 15-135/958. 

Muzslai József rny. örgy. tanszékvezető útmutatója az állambiztonsági szervek ügynöki operatív 

munkája című tantárgyhoz az I. éves levelező hallgatók számára az 1958–1959-es tanév első fél-

évére. 6. 
60 Uo. 2. 
61 A Tanulmányi és Módszertani Osztály Könyvtárának katalógusa. 1959. 137. 
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lománya 1958 decemberében 2749 művet tartalmazott, az 1959 januárjában 
megjelent munka ezzel szemben 2512 tételt sorolt fel. A nyomtatott jegyzék for- 
májában közreadott katalógus tizennyolc témakör köré csoportosította a könyvtár 
állományát. Az egyes csoportokon belül az alfabetikus rendezési elvet követték, 
amelynek sajátossága a cím szerinti besorolás. Figyelemre méltó, hogy a szerzővel 
rendelkező művek esetében is ezt a megoldást követték; nyilvánvalóan abból a meg- 
fontolásból indultak ki, hogy a művek azonosítása során a cím a legkönnyebben 
hozzáférhető elem, ennélfogva kézenfekvő azonosítási támpontot kínált a kevésbé 
tájékozott munkatársak számára. Kivételt képezett ez alól a hálózati operatív tan- 
anyagokat és tanulmányokat tartalmazó csoport, amelynek esetében semmiféle 
rendezési elv nem érvényesült, csupán numerus currens számozással sorolta fel 
az egyes munkákat. A meglehetősen leegyszerűsített címleírás az impresszum-
adatok köréből többnyire csupán a megjelenés helyét és évszámát tüntette fel, 
a könyv terjedelmére és fizikai jellemzőire vonatkozó adatokat egyáltalán nem 
közölt. Az állomány összetételét a katalógusban közölt tematikus rendet követve 
a számszerű adatok és a százalékos arányok birtokában ismertetem: 

 Tematikus csoport Darab- 
szám 

Százalékos 
arány 

I. Hálózati operatív tananyagok és tanulmányok 082 03% 
II. Szakirodalom és szakmai jellegű szépirodalom 137 05% 
III. Ellenforradalom Magyarországon 1919-ben és 

1956-ban 030 01% 
IV. Jog és közigazgatás 499 20% 
V. Rendőrség – Bűnügy 073 03% 
VI. Neveléstudomány 221 09% 
VII. Lélektan – pszichoanalízis – grafológia 089 04% 
VIII. Politikai, gazdasági és társadalmi szervezetek 

Mo-n 235 10% 
IX. Országismeret 304 12% 
X. Névtárak, ki-kicsoda 077 03% 
XI. Szociológia 047 02% 
XII. Magyar nyelv és irodalom 012 00,4% 
XIII. Film 009 00,4% 
XIV. Hadsereg 082 03% 
XV. Légoltalom 056 02% 
XVI. Tűzrendészet 020 00,8% 
XVII. Lexikonok, szótárak, bibliográfiák 062 02,4% 
XVIII. Vegyes /társadalom, gazdaság, politika/ 477 19% 

Az alapvetően szakmai jellegű gyűjtemény állományában számos korábbi, a Hor- 
thy-korszakban megjelent kiadvány is helyet kapott, amelyek feltehetően más 
könyvtárak lefoglalt állományából kerültek oda. Az értékes történeti és bölcseleti 
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munkákat a VIII. Politikai, gazdasági és társadalmi szervezetek Magyarországon, 
valamint a XVIII. Vegyes (társadalom, gazdaság, politika) szakcsoportban helyez- 
ték el. A korábbi korszakok társadalomtörténetének és gondolkodásának sajátos 
keresztmetszetét adó munkák gyűjtését alapvetően a korábbi hatalmi elit nyilván-
tartásának szándéka vezette, ugyanakkor a faktografikus segédleteken túlmutató 
művek szellemiségét az állomány politikai gondolkodására nézve valószínűleg 
veszedelmesnek ítélték. Az állomány ideológiai tisztánlátásának megőrzése cél-
jából maga a katalógus is szigorúan titkos minősítést kapott, sőt a minősítés alá 
tintával írt feljegyzés ezen túlmenően arra hívja fel a figyelmet, hogy azt kizáró-
lag az osztályvezetők használhatták. A könyvtárhasználat szempontjából nézve ez 
a feljegyzés arra enged következtetni, hogy a beosztott állomány tagjai nem olvas- 
hatták szabadon a könyvtár állományát, hanem felettesük jelölte ki a szükséges mű- 
veket folyamatban lévő munkájukhoz, illetve a tanulmányaikhoz szükséges írá-
sokat. 

ÁGNES JOBST 

The beginning of providing the political police with technical literature in the ’50-s 

The sorrowful activity of the political police in the second half of the 20th century is of special 
significance in Hungarian history. Desperate fights were still continuing in the country when the 
Provisional Government backed by the Russian troops made a decision about the establishment of 
the state security police demanded by the Communist Party. Unfortunately, the intention of the 
antifascist clearance of public life was closely linked to the plan for the extrusion of political op-
ponents. Uneducated and unskilled people became members of the state security police staff, who 
needed immediate professional and literacy training. The first short course was organised on 11 
July 1945, which was followed by longer and more intense courses later. In 1951, a one-year 
school named Dzerzsinszkij started to train officers. 

Closer examination of the former political police in Hungary could begin only after the chang-
ing of regimes. The Historical Archive was established in 1997, where the files of the communist 
state security services are accessible. Training books and periodicals are stored in the library. 
Taking into account the timely political situations and goals, the study investigates the issues, 
content and usage of these training documents. Besides content analysis, the author introduces a 
library catalogue that survived from 1959. This examination gives additional information to the 
characteristics of the training. 

The scope of the study is connected to the training of the communist political police through 
its „publishing” activity. It is an unexplored field, therefore, the essay can be a useful reading for 
all interested people, especially for researchers dealing with the political police, and also for ex-
perts dealing with historical bibliography. 

 


