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                                                                                                                                                         Tárgy: Nekrológ 
KÖRLEVÉL 
(2017-249) 

 

Tisztelt Tagtársaim, Kedves Szimpatizánsok! 
 
Szomorú szívvel tájékoztatlak Benneteket arról, hogy 2017. VIII. 29-én dr. ŐRY Ká-
roly életének 84. évében visszatért a teremtőjéhez.  

Barátom és tagtársunk mosonmagyaróvári születésű. Itt töltötte gyermekéveit és 
itt végezte gimnáziumi tanulmányait. Mindig nagy szeretettel emlékezett vissza szülő-
földjére, ahol szívesen töltötte szabadságát cseperedő gyermekeivel. Tanulmányait az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakán 
folytatta. Egyetemi tanulmányai során az egész életére kiható végzetes trauma érte. Fi-
vére a DUDÁS László által vezényelt államvédelmi csoport sortüze következtében 
1956-ban — sok társával együtt — belehalt sérüléseibe. 

Diplomaszerzését követően a Hadtörténeti Intézet és Múzeumhoz került kutatói 
státuszba. Itt hozta létre a doktori disszertációját a magyarországi tanácsköztársaság 
rendvédelme témájával. A Rendőrtiszti Főiskola felállítása után — amelynek az eredeti 
hivatalos neve Rendvédelmi Főiskola volt — az oktatási intézményhez került, ahol a 
társadalomtudományi ismeretek tantárgycsoport keretei között a magyar rendvédelem 
történetét tanította. Meghatározó szerepe volt a tantárgy tananyagának kialakításában. 
A tananyag nemzeti szellemű interpretálása számára sok barátot is szerzett, illetve 
rosszakarót is generált. 

Tudományos társaságunkat Karcsi barátommal együtt hoztuk létre 1990-ben. 
1995-ig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Ma-
gyar Jogtörténeti Tanszékén is tanított, amely annak idején a hozzá hasonló szellemi-
ségű oktatók és kutatók szellemi mentsvára volt a pártállami maradványokkal túlterhelt 
és a nemzeti szemléletmódtól távol álló szellemiségű néhai Rendőrtiszti Főiskolával 
szemben. 

1995 után a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
Jogtörténeti Tanszékén tanította a magyar ifjúságot a magyar nemzetállam fejlődéstör-
ténetére, azon belül is elsősorban a magyar rendvédelem történetére.  

Dr. ŐRY Károly lényegében a haláláig oktatott. A 2017/2018. tanév első sze-
meszterének az óráira készült, amikor agyvérzés következtében eszméletét vesztette és 
egyhetes öntudatlan állapot után végleg elhagyott bennünket. Karcsi barátom ízig-vérig 
oktató volt a szó nemes értelmében. A hallgatók megérezték elhivatottságát, valameny-
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nyi felsőoktatási intézményben, ahol oktatóként megfordult szerették a diákjai. Az álta-
la instruált hallgatók az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon számos és 
rangos helyezéseket értek el a magyar rendvédelem-történet témakörében készített 
dolgozataikkal. 

Oktató-kutató munkája során, publikációiban nem volt hajlandó a különféle poli-
tikai prekoncepcióknak behódolni. Mindig a történelmi igazságot kereste és közvetítet-
te. A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság szellemi 
alkotóműhelyei objektív történelemszemléleten nyugvó működésének, a politikai pre-
koncepcióktól mentes állásfoglalásainak helyessége mellett számos esetben kiállt a té-
makört és a művelőit szőröstül-bőröstül lenyelni kívánó ideológiai irányzatok képvise-
lőivel szemben. Karcsi barátomnak ugyan sohasem adatott meg az, hogy hatalmat 
gyakoroljon, nem is vágyott erre. A szellem fegyverével azonban eredményesen védte 
meg a szakterület függetlenségét, munkásságával pedig lényegesen hozzájárult nemzeti 
történelmünk rendvédelmi szelete feltárásának és közkinccsé tételének gyarapításához, 
illetve kiterebélyesítéséhez.  

Kutató-oktató munkája példaértékű. Személyével olyan szellemi bajtársat veszí-
tettünk el, aki egyedülálló volt a maga nemében. Azonban nem hagyott teljesen el ben-
nünket, hiszen rendelkezésünkre áll a szellemi öröksége és etikus magatartásának a 
példája. 

A temetési szertartásról a család rövid időn belül intézkedni fog.  
ory.karol@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Emlékét szeretettel fogjuk megőrizni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2017. IX. 5. 
     Dr. PARÁDI József 
     a társaság elnöke 
 

Non obiit abiit 
(Nem halt meg csak eltávozott) 

 


