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1948 januárjában vonultak be a Rendőrakadémia (RAK) első éves 
hallgatói, akik február elején tettek fogadalmat.
Erről az eseményről is nagy képriportban számol be 
a Magyar Rendőr
A Böszörményi úti laktanyában készült címlapkép fotósát eddig 
nem sikerült kideríteni.
A címlapfotón szereplő Fekete Károly, aki 1948 februárjában a 
hallgatók nevében köszöntőt is mondott este a vacsoránál Nem 

véletlenül választották őt a címlapkép előterébe.  
2008-ban felkerestem. Ezredesi rangban ment nyugdíjba  1982-
ben, mint a Nyilvántartó Hivatal vezetője.
Sebestyén Jenő akkor készített vele, illetve a nyilvántartó osztály-
ról képes riportot.
Szívélyes beszélgetés során érdekes dokumentumokat mutatott. 
Mivel ő szervezte az 1949-ben végzett Rendőrakadémia hallgatói-
nak baráti találkozóit, néhány sűrűn teleírt lapot vett elő.

Indul a rendőrakadémIa (1948. február)
Fekete Károly  
az akadémia  
hallgatója,  
a Magyar Rendőr 
1948. februári 
címlapján, valamint  
ezredesi rangban, 
1982-ben, amikor 
nyugdíjba ment, 
mint a Nyilvántartó 
Hivatal vezetője 
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Az egyiken azok a bajtársak voltak  felsorolva, akik 1999-ig már 
elhunytak. 74 név sorakozott a kapon. A másik névsor 2004-ben 
íródott. A tisztavatás 57. évfordulójának emlékére 54 volt hallgató 
kapott meghívót az ünnepségre.

Megsárgult füzetlapok is ott sorakoztak egy mappában.
Ez egy jegyzet volt, melyet az akadémiai hallgató 1948 július 5-25 
közötti gyakorlati kihelyezésének dokumentálására írt.
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A dabasi kihelyezésről 
viszont találtam  
negatívokat a Magyar 
rendőr archívumában
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Szerettem volna, ha videókamera előtt is  tudtunk volna be-
szélgetni, hiszen sok érdekes dolgot tudott volna a régi Nyíl-
vántartó Hivatalról elmondani, sok olyat, amit ma más senki 
nem ismer. 
Többször hívtam telefonon, próbáltam emlékeztetni ígéretére, 
de sajnos nem jártam többé sikerrel nála. Déri Pali bátyám 

temetésén még találkoztunk, de sajnos már nem is emlékezett 
rám.
Sajnos így vesznek el azok az élmények, amelyeknek élő tanúi 80 
felett már sokat felejtenek, aztán itt hagynak bennünket. Nem mon-
dom, hogy eddig pihengettem volna munkám közben, de ezek a 
szomorú események még nagyobb munkatempóra buzdítanak. 

Fekete Károly  
nyugalmazott 
rendőrezredes 
otthonában, 
2008 augusztusában


