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                                                                                                                                      Tárgy: Köszönetnyilvánítás 
KÖRLEVÉL 
(2017-244) 

 
Tisztelt Tagtársaim, Kedves Szimpatizánsok! 
Ezúton tájékoztatlak Benneteket arról, hogy FORRÓ János tagtársunk 2017. IV. 23-án 
— a hallgatóság tetszésével találkozó — előadást tartott Székesfehérvárott a Tábornoki 
és Tiszti Kaszinó tagjainak „A Fejér(vár) megyei Rendőr-főkapitányság története a XX. 
század második felében” címmel. 

Tudományos társaságunk tagjai által tartott előadásokról általában nem tájé-
koztatjuk a körleveleink olvasóit. Ez esetben azonban mégis kivételt tettünk, mert 
nem egyedi esetről van szó, mivel FORRÓ János több évtizede a magyar rendvéde-
lem-történet témakörébe tartozó tudományos ismeretterjesztő tevékenységet folytat 
a hallgatósága megválasztása során pedig sohasem mellőzte a rendvédelmi testüle-
tek személyi állományát. 

Ezt a hallgatói kört tartjuk fontosnak, mivel a belügyi tárca rendszerváltás 
utáni vezetőinek szemmel láthatóan nem maradt ideje és energiája arra, hogy az ál-
taluk vezetett szakterület történetének a gondozási feltételeit megteremtsék, a fel-
tárt eredményeket a képzési rendszer részévé tegyék. Ezek nélkül pedig nyilvánva-
lóan irreális azon várakozás, hogy a külföldi tapasztalatok átvétele mellett helyet 
kapjanak nemzeti hagyományaink is rendvédelmünk fejlesztésében. Tudományos 
társaságunk a magyar nemzet érdekével ellentétesnek tartja ezt a helyzetet. Ilyen 
környezet a melegágya az érintett testületek személyi állománya körében terjedő 
azon téveszméknek, hogy a pártállami tapasztalatok hasznosítása a kívánatos, a 
polgári magyar állam rendvédelmi modelljét pedig mint elkerülendő lehetőséget 
kell csupán figyelembe venni. Nem lehet azonban az érintett személyi állománytól 
rossz néven venni ezt a felfogást, hiszen nyilvánvalóan csupán azon értékek felé 
fordulhat a figyelme, amelyet ismer. Azokat az alulreprezentált, kellő szervezti és 
dotációs támogatás, illetve a megfelelő személyi állomány hiányával küzdő szerve-
zeti egységeket, amelyek jelenleg a magyar rendvédelem-történet művelésére is hi-
vatottak lennének, legfeljebb a témakör gondozása paródiájának tekinthetők. 

A helyzetkép elszomorító. A közelmúltban alkalmam nyílt a rendvédelmi tes-
tületek tiszti karába tartozó doktorandusz disszertáció tervezetének a műhelyvitáján 
részt venni. Ezen alkotás tervezet számos és alapvető tárgyi tévedést tartalmazott a 
hivatástörténetiség tekintetében. 

Azért is fontos és tiszteletre méltó FORRÓ János kutatótársunknak a kutatási 
eredményei közkinccsé tételére irányuló teendői a rendvédelmi testületek személyi 
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állománya körében, mert ezen tevékenysége a vázolt katasztrófális helyzetnek az 
enyhítését eredményezheti. 

Ezúton hívom fel tudományos társaságunk tagságát és a nemzeti rendvéde-
lem-történetünket gondozókat arra, hogy törekedjenek kutatási eredményeik tudo-
mányos ismeretterjesztő előadások formájában megvalósuló közkinccsé tételére is, 
mint ahogyan FORRÓ János és dr. SZAKÁLY Sándor tagtársunk is — eltérő hallgatói 
kört megcélozva ugyan, de hasonló elhivatottsággal — teszik.  

Tudományos társaságunk nevében ezúton mondok köszönetet azon tagtársa-
inknak, akik időt és energiát nem kímélve rendszeresen tartanak tudományos isme-
retterjesztő előadásokat. Tiszteletre méltó ezen tevékenység az elanyagiasodott tár-
sadalmi környezetünkben, hiszen általában díjazás nélkül, esetleg jelképes honorá-
riummal hangzanak el ezen előadások, az előadók pedig több éves, nem ritkán több 
évtizedes kutatói munkájuk esszenciáját osztják meg hallgatóikkal.  

E körlevél szerény keretei között is kinyilvánítom tudományos társaságunk 
azon álláspontját, hogy a nemzeti rendvédelem-történet művelése a nemzeti kultú-
ránk elengedhetetlen része, amelynek a művelése és terjesztése tiszteletet és elis-
merést érdemel.  

 
Nemzeti Rendvédelem-történetünk művelése érdekében kifejtett tevékenységetek-
hez további eredményeket kívánok! 
 
 
 

Budapest, 2017. V. 30. 
 
 
     Dr. PARÁDI József 

a társaság elnöke 


