SALLAI JÁNOS

In memoriam Dr. Déri Pál nyugállományú
rend r dandártábornok
Több mint három és fél évtizede történt, amikor az
els tiszti beosztásomban Rábafüzesen, a határ r
rsön a hadnagyi csillag után rám zuhantak az
elmélet és a gyakorlat ellentmondásai és úgy gondoltam, hogy a frissen szerzett gyakorlati tapasztalataimat papírra írva összevetem a Kossuth Lajos
Katonai F iskolán tanultakkal. Közvetlen kollégáim arcára osztatlan mosolyt csalva ezzel. Az elhatározást tett követte, és az elkészült rövid, de tanulságos irományt elküldtem a Belügyi Szemle1 akkori f szerkeszt jének,
Déri Pálnak, majd várakozó álláspontra helyezkedtem. A kollégáimnak és
számomra is meglepetést okozott a f szerkeszt t l hamarosan megkapott
válasz,2 amely a kézirat némi javítása után a közléshez kérte a hozzájárulásomat. Azt hiszem ekkor egy életre megjegyeztem a levél aláírójának,
Déri Pálnak a nevét, aki ekkor már évtizedek óta betöltötte a Belügyi
Szemle f szerkeszt i posztját 3 , és a cikkem megjelenése után további
írásra buzdított. Kés bb, tudományos kutatásaim során mindig felbukkant
a neve, hol egy-egy cikk szerz jeként, hol f szerkeszt ként. Személyesen
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csak az 1990-es években ismertem meg, amikor egy tudományos rendezvényen szólalt fel.
Azóta sok id telt el, és módomban állt felkutatni a rendészeti szakfolyóiratok, lapok történetét, amelyekb l megtudhattam, hogy nem minden
f szerkeszt , szerkeszt tudott évtizedeket4 a szerkeszt i székben eltölteni. Ezért elhatároztam, hogy papírra vetem az élettörténetét, ezzel tisztelegve az életútja, munkássága el tt, amelyb l több mint két évtizedet a
rendészeti szakfolyóirat: a Belügyi Szemle f szerkeszt jeként dolgozott,
irányított, kutatott és publikált a szakmai színvonal emeléséért, a meglév
hiányosságok, hibák kiküszöböléséért.
Déri Pál 1924. december 4-én született Budapesten, egy kispolgári családban. Az apja „kisbérl ” volt, és közvetlenül a II. világháború után viszonylag korán meghalt. Az anyja kunhegyesi származású, aki a II. világháború után rövid ideig a Magyar Kommunista Párt tagja volt. Szülei házasságából nem született testvér, így Déri Pál egyedüli gyerekként n tt fel
a családban. Az anyja köt dése miatt az általános iskolát Kunhegyesen,
míg a gimnáziumot a közeli városban, Kisújszálláson végezte el, ahol
érettségizett is.
A II. világháborút mint fiatalember élte át. 1944-ben bevonult egy
munkásszázadhoz Szolnokra, ahonnan 1944. december 4-én megszökött,
és Debrecenbe került. Az érettségit debreceni egyetemi tanulmányok követték vegyészeti szakon, majd az anyja szül városában az újjáalakuló
rend rségen helyezkedett el. Ugyanebben az id ben belépett a pártba. Ezt
követ en a rend ri pályán haladt tovább. 1945-46-ban a Kunhegyesi Járási Rend rkapitányságon b nügyi alosztályvezet , majd 1947-48-ban a
Jászberényi Járásban folytatta rend rtiszti szolgálatát. Ugyanebben az
id szakban hat hónapos (rend r) tiszti továbbképz tanfolyamon vett
részt.
4
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Az akkori „nehéz” id knek megfelel en a pályája folyamatosan éles
irányváltásokat vett. A b nügyi alosztályvezet b l rend riskola újjászervez jévé vált, ahol a szervezésen túl, az új tematikák kidolgozása és a
rend rtisztek kiképzése várta. A Rend r Akadémián 1948-1950 között
eltöltött szolgálati évek után 1950-ben a Belügyminisztériumba (BM)
került kiképzési alosztályvezet nek.
1952-ben családot alapított Kityel Valériával. Házasságából két gyermek született: fia Déri Pál 1952. augusztus 14-én és leánya Déri Éva
1953. július 31-én.
1953-1956 között a Folyam és Légi-rendészet vezet je volt, ahonnan
el ször a Rend rségi Szemléhez vezényelték felel s szerkeszt nek. Vis-szaemlékezése5 szerint ugyan írt néhány cikket korábban a Magyar Rendrben, de minden tudományos el képzettséget nélkülözött ahhoz, hogy
felel s szerkeszt legyen: „Sokkal inkább azért voltam „adott” a f szerkeszt i posztra, mert éppen „ráértem” ugyanis kiszervezték alólam és
átadták a KPM-nek a folyam és légirendészeti szerveket.”6
Az els szerkeszt i id k nehézségeir l és szépségeir l,7 valamint a feladatokról a következ képpen emlékszik vissza:
„Mindebb l adódott els feladatom: a megmaradt néhány értelmes,
szakmánkhoz már érteni kezd lelkes fiatalt sikerült magam köré gy jtenem.”8
„A szerkeszt ség tagjai szakosodva, az országot rendszeresen járva,
felkutatták a rend ri állományból azokat, akik felkérésünkre és segítségünkkel le tudták írni munkájuk sikereit, esetleg hibáit.”9
5
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Az els szerkeszt i munkássága idején következett be Sztálin halála,
ami a szerkeszt ség számára is emlékezetes maradt. Ennek okát a nekrológ elhelyezését biztosító lapszám összetétele és a szovjet tanácsadó felháborodása szolgáltatta, amely végül „fejek hullása” nélkül ért véget. Az
ügy elrendezésében nagy szerep jutott Déri Pálnak, aki megtalálta a megfelel személyt és a megoldást.
A szerkeszt i munkát ismét a gyakorlat követte: a BM b nügyi osztályvezet i széke, majd a képzési és technikai szakterület.
Az 1956-os „viharos” id szak a Német Szövetségi Köztársaságban
(NSZK) találta, ahol az abolicionisták világkongresszusán vett részt.
1956. október 26-án hazajött, majd a beosztásának megfelel en biztosította a Dunán a nemzetközi hajózást. A min sítésében feljegyzettek szerint
„az ellenforradalmi események nagyon megviselték az idegrendszerét.”10
Az akkori szóhasználat szerinti ellenforradalom leverése után a Borsod-Abaúj-Zemplén, majd Szabolcs, azt követ en pedig Szolnok megyék
rend r-f kapitányságainak felülvizsgálatában vett részt, majd a korábbi
tapasztalataira építve a Nógrád Megyei Rend r-f kapitányság vezet je
mellé nevezték ki belügyi megbízottnak.
A rend rtiszti pályafutásával párhuzamosan folytatta tanulmányait az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogtudományi Karán, ahol 1957-ben
sikeresen doktorált. A jogtudományi tanulmányok mellett német nyelvet
tanult, amelyb l kés bb fels fokú nyelvvizsgát tett.
1957-ben megszervezte a nyári kiképz i tábort Csopakon és Aszóf n,
majd összeállította a Dzerzsinszkij Iskola tantervét, és irányította az rsparancsnok képz és alapfokú iskola beindítási munkálatait.
Ám, ahogy mondani szokás, minden út Rómába vezet, ami jelen esetben a Belügyi Szemlét jelentette Déri Pál számára. Nem volt meglep ,
hogy az élete visszakanyarodott a Belügyi Szemléhez, amelynek 1961ben lett a felel s szerkeszt je, ami a nyugdíjba vonulásáig tartott. S t, az
élete ezt követ en is összeköt dött a rendészeti szakfolyóirattal, amelynek
az el djénél is dolgozott, és a születésénél is bábáskodott.
10
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Az embert próbáló 1950-es évek11 után az 1960-as évek elejére konszolidálódó új helyzet12 megkívánta a belügyi tevékenységet népszer sít ,
a minisztériumi feladatokhoz a társadalom 13 széles rétegeit megnyerni
szándékozó14 belügyi propaganda korszer sítését is.15
Ennek következtében jelent s fordulatot hozott a rendészeti területen a
Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 0023. számú szigorúan titkos parancsa.16 A BM Kollégium 1962. április 12-i döntése alapján a minisztérium el tt álló feladatok magas szint végrehajtása érdekében
„olyan egységes elméleti folyóiratot kell kialakítani, amely az egész Belügyminisztériumban felmerül elvi, politikai17 és szakmai kérdéseket tudományos színvonalon elemzi és magyarázza.”18 Ennek végrehajtása ér11
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dekében 1963. január 15-t l 19 az addig kiadott Rend rségi Szemlét, a
Büntetés-végrehajtási Szemlét, valamint a Testnevelési és Sport Szemlét
egyidej megszüntetéssel beolvasztotta a havi megjelenés Belügyi
Szemlébe.20 Az el zmények21 ismeretében talán már nem meglep , hogy
a BM Kollégium döntését22 követ en a 0023. számú szigorúan titkos parancs elkészítésével Déri Pált bízták meg. A parancs elkészítésér l visszaemlékez írásában a következ ket tartotta fontosnak: „Mindenek el tt
abból indultam ki, hogy melyek a minisztérium tevékenységének legalapvet bb módszertani fogyatékosságai. Arra a meggy z désre jutottam,
hogy a vezetés és a végrehajtás el van szakadva egymástól, a parancsnok
és az utasítások az íróasztal mellett születnek, azok nem mások, mint a
vezet k szubjektív benyomásai, vagy spontán spekulációk. Meg kell tehát
teremteni a vezetés és a végrehajtás közötti szinte, nyílt és rendszeres
együttgondolkodást. Ennek feltételeit csak úgy tudjuk megvalósítani, ha a
folyóiratban átlépjük a fegyveres testületeknél nélkülözhetetlen alá- és
fölérendeltség szigorúan rzött határait. Megszövegeztem tehát a parancsban, hogy minden szerz rangjától és beosztásától függetlenül
egyenl jogokkal rendelkezik, és ezt a jogot senki nem sértheti meg.”23 A
szerz gondolatához még hozzátartozott az a fontos megállapítás, hogy a
parancsot ugyan bírálni nem szabad, de annak fogyatékosságait megfogalmazni nem b n.
19
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Képzési és Tudományszervezési F igazgatóság online folyóirata. 2. évfolyam 3. szám
pp. Budapest, 2013. 18. o.
URL.: http://regi.oktf.hu/images/downloads/rentudfoly/2013.%20vi%203.%20szm.pdf
Letöltés ideje: 2018.11.23.
20
Sallai János: A magyar rendészettudomány etablációja. Belügyi szemle (2010-), 2015.
(63. évf.) 6. szám 5-28. o.
21
Deák József: A Belügyi Szemle a pártfórumok értékeléseiben (1973–1987). In: Belügyi Szemle Ordinem Facere id szaki kiadvány 1 évfolyam. 1. szám. 2018. 16. oldal
22
Deák József: A Belügyi Szemle Tájékoztatójában a médiával kapcsolatban megjelent
anyagok (1963-1972). Magyar Rendészet 2014. 14. évfolyam 2. szám. NKE Szolgáltató
Nonprofit Kft. 127. o.
23
Déri Pál: Az 50 éves Belügyi Szemlére emlékezve. in: Belügyi Szemle 2003. 1.sz.
Budapest 11-12. o.

130

Rend rségi Tanulmányok, 2018/4.

A korszak sajátosságai24 szerint az egyes szakmai területek által jelzett
mellékleteket szigorúan titkos min sítéssel látták el. A folyóirat többszöri
névváltoztatás ellenére ma is m ködik, és a magyar rendészettudomány
zászlóshajója. A Belügyi Szemlének több mint ötvenszer volt melléklete a
Külföldi Figyel ,25 benne az akkori külföldi26 rendészeti szakma27 jelent sebb érdekl désre számot tartó írásaival.
A f szerkeszt nek folyamatosan akadtak nehézségei, amelyek a lap
indulásánál már jelentkeztek és a szolgálati út betartásával kapcsolatosak.
Az akkori id ben a BM Csoportf nökség alá tartozó Belügyi Szemle f szerkeszt jét arra utasította a csoportf nök, hogy csak a hierarchiának28
megfelel en levelezhet, azaz köteles a szolgálati utat betartani, ha valakinek levelet ír. Ezt Déri Pál ügyesen kicselezte azzal, hogy azonnal arra
kérte a f nökét, hogy kérjen id pontot a közlekedési minisztert l egy interjúra. Miután sem a csoportf nök, sem a f csoportf nök, s t a miniszterhelyettes sem levelezhetett a miniszterrel, így Déri f nöke tudomásul

24

Deák József: A Belügyi Szemle és az ideológiai háború a helsinki konferenciáig 19531975.
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vette és eltekintett a szolgálati jegy írásától, azaz a szolgálati út betartásától.29
A f szerkeszt i pályafutása során természetesen érték kudarcok is. Ennek egyik illusztris esete 1965-ben történt, amikor már több mint egy éve
vita folyt a Belügyi Szemlében a rend rség és a sajtó kapcsolatáról.30 A
vártnál nagyobb érdekl dést kiváltó vitát Déri 1965-ben egy felvezet 31
cikkében kívánta lezárni. Déri szerint a vitában résztvev k felismerték
„hogy a tájékoztatás összefügg a szocialista demokratizmus közéletünk
minden területén megnyilvánuló fejl désével” Déri Pál cikkében korát
meghaladóan32 megállapította, hogy a rend ri érdek a közérdekre tarthat
számot, amely „megköveteli a lakosság tárgyilagos, megbízható tájékoztatását.”33 Továbbá fontosnak tartotta „Ha a pozitív és negatív jelenségek
szinte feltárásának kérdését rend rségünk viszonylatában tárgyilagosan
mérlegeljük, nem lehet vitás, hogy a lakosság körében rend rségünkr l
így kialakuló összkép a jelenleginél csak el nyösebben alakulna.”34
Terjedelmi korlátok miatt nem idézem az összes megállapítást, amelyekkel viszont nem aratott osztatlan sikert a munkatársai és az elöljárói
körében egyaránt. Olyannyira, hogy egy kés bbi Belügyi Szemlében a
29
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szerkeszt ség35 elhatárolódott a f szerkeszt írásában megfogalmazottaktól. A szerkeszt ség munkatársai szerint Déri Pál nem mindenben vont le
helyes következtetést. Valószín leg Déri Pál 1965-ben írt cikke volt, ami
kivívta a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) és a belügyi vezetés
haragját és nagyban hozzájárult,36 hogy aktív hivatásos pályáján nem léptették el ezredesnek, így két évtizedig hordta az alezredesi váll-lapot.
A fentiek nem kicsinyítik Déri Pál érdemeit, aki a munkáját kés bb is
bátran, nagy szorgalommal és hozzáértéssel végezte, amit a lap olvasói is
elismertek. Tevekénysége eredményeként a hajdani Rend rségi Szemléb l komoly tudományos, rendészeti szakfolyóirattá vált a Belügyi Szemle.
A Belügyi Szemle f szerkeszt jének tudományos pályáján meghatározó volt az 1975-ös év, amikor a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Min sít Bizottságánál megvédte a jogtudományok kandidátusa
címét, amelyhez hosszú, kitartó munka vezetett.
A rend rtiszti, vezet i karrierjét jól szemlélteti, hogy a viszonylag rövid rend rtiszti felkészítést követ en az alhadnagyi rendfokozattól eljutott
az alezredesi rendfokozatig. Ezt követ en húsz év után az ezredesi, majd
a tölgyfalevélig, azaz a tábornoki csillagig. Ennek f bb állomásai a következ k voltak:
-

35

rend
rend
rend
rend
rend
rend
rend

r alhadnagy 1945,
r hadnagy 1947,
r százados 1948,
r rnagy 1955,
r alezredes 1961,
r ezredes 1981,
r dandártábornok 2003.

Még egyszer a tájékoztatásról. Belügyi Szemle III. évfolyam. 12. szám 1965. 5-7. o.
Tisztelet az alapító f szerkeszt nek. (Dr. Déri Pál ny. r. dandártábornok) Belügyi
Szemle 2009/1. szám 3-4. o.

36

133

Sallai János: In memoriam Dr. Déri Pál nyugállományú rend r dandártábornok

Déri Pál a hivatásos szolgálatról szóló rendelkezés szerint 1979-ben elérte a szolgálati nyugdíj korhatárt, ám akkora már rendkívül nagy tapasztalatokkal, tudományos eredményekkel, érdemekkel rendelkezett, továbbá
nagy szakértelemmel látta el a Belügyi Szemle f szerkeszt i beosztását,
így elöljárói jóváhagyták a visszatartását. Még egyszer, 1981-ben ezt
meghosszabbították. Munkaviszonyának meghosszabbításához az is hozzájárult, hogy a belügyi vezetés ebben az id ben nem tudott megfelel
színvonalú utánpótlást biztosítani. F szerkeszt i munkaviszonya véglegesen 1984-ben sz nt meg, de a tudományos közéleti tevékenységét nem
hagyta abba. Aktívan tovább dolgozott a b nmegel zési, látenciakutatási,
és prognosztikai témájú területeken. Ennek keretében részt vett az Interpol magyarországi irodájának a tevékenységében. Tanulmányúton volt
Ausztriában és Németországban, ahol az integrált b nözéssel kapcsolatos
tapasztalatokat tanulmányozta. 2000-ben megjelentette A b nözés statisztikája és a valóság cím könyvét, amivel elnyerte az MTA doktora címet.
Aktív nyugdíjas éveit és a sokszín ségét jellemzi, hogy még ugyanebben az évben a Jogi és Informatikai Társaság örökös tagja lett.
Munkája elismeréséül többször kapott pénz és tárgyjutalmat, külföldi
jutalomüdülésen vehetett részt és a szocialista korszak egyik legmagasabb
kitüntetésben, a Vörös Csillag Érdemrendben részesült. Hatvanadik születésnapjára aranygy r t kapott, továbbá tudományos életútjának elismeréséül a köztársasági elnök a belügyminiszter javaslatára rend r dandártábornokká nevezte ki.
Dr. Déri Pál az MTA doktora, nyugállományú rend r dandártábornok
2008. december 16-án befejezte földi pályafutását.
Úgy gondolom, hogy a rendészettudomány kutatói, m vel i mindan-nyian köszönettel és tisztelettel tartoznak Déri Pálnak, aki életpályája során végzett munkájával nagyban hozzájárult a Belügyi Szemle huszonöt
éven át tartó igényes, magas színvonalon való megjelentetéséhez, miközben maga is személyesen részt vállalt a tudományos közéletben.
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