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Dr. Kelety Géza életrajz 

Bűnügyi Múzeum (később Magyar Rendőrmúzeum)  

megalapítója. 

Magyar Királyi Rendőrfőkapitány helyettes,  

 

 

Igazolványkép 1931-ből 
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Dr. Kelety Géza, szül. Keleti Géza 

 

Született:  1874. szeptember 27. Kolozsvár, Kolozs megye, Magyarország,  

Meghalt:  1952. Gyulai kórház, Kitelepítésben. 

Eltemetve:  Tahitótfalu r.k. temető (Popolánszky – Kelety sírboltban,  

   Szentirmay Károly róm. kat. plébános mellett) 

 

Apja: Keller János Péter József (1837. július 2., Nádudvar). Szabómester.  

Tudomásunk szerint apja özvegy ember volt, amikor elvette az akkor már elvált 

Liptay Sárát. 

 

Anyja: Liptay Sára (Szatmárnémeti 1844. április 28.). 

Házasságot kötöttek 1873. augusztus 4-én, Kolozsváron. 

 

Testvérei: 

Keleti Kornélia, 

(Tudomásunk szerint Kornélia férje /kovácsvágási Bodnár Antal/ patikus volt 

Vecsésen és mindketten ott haltak meg.) 

Keleti Béla építész (1867 - 1919, életének utolsó egy évben Dr. Kelety Géza 

gondnoksága alatt állott.) 

 

Felesége: 

Dr. Kelety Gézáné, Popolánszky Mária (született, 1880. 04. 20., meghalt: 1973. 12. 

11.) (az ő szülei: Popolánszky Miklós /cipész mester/ és Dávid Mária) 

 

Gyermekei: 

1904. január 15-én megszületik első fia: Keleti Miklós József, aki meghal 1916. április 

21-én, 12 éves korában. (Ekkor még rendőrfogalmazóként dolgozik.) 

1906. 02. 03-án megszületik leánya Keleti Edith (Médy), aki 96 éves koráig él, 

(meghalt 2000. október 14-én) 

majd  

1919. augusztus 21-én megszületik Kelety G. László nevű fia /az Édesapám/, aki a 

jogi egyetemet végezte el. Ügyvédi bírói vizsgája letétele és néhány év munkája után 
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apja miatt kitelepítik. Cukorrépa rakodó, téglavető segédmunkás, agyagbányász, 

Pásztón közjegyző, majd hajógyári hegesztő, ahol sztahanovista és kiváló dolgozó 

oklevéllel tűntetik ki. Aktív éveinek utolsó 18 évében Bicskén állami közjegyző. 

(meghalt 1997. 11. 08.) 

Tanulmányai: 

Unitárius főgimnázium, Kolozsvár. Gimnáziumi érettségi, valószínűleg 1893-ban. 

Jogi egyetem vizsga, Budapesten1917. (Feldolgozás alatt.) 

 

Kinevezések: 

1895. augusztus 27. Kolozsvári alszámvevői állás. 

1900. március 12. (26 éves) Kolozsvárott Magy Ki. Pénzügyi fogalmazóvá nevezik ki 

Budapestre. (Meglévő irat a családi hagyatékból), mint végzett joghallgatót veszik fel 

a budapesti államrendőrséghez gyakornoknak. 1  Gyakornoki idejét a III. kerület 

kapitányságon töltötte. 2   

1901 februárjától a főkapitányság bűnügyi osztályán írnok,3  

1902. március 27-én székesfővárosi Magy. Kir. államrendőrséghez fizetés nélküli 

rendőrsegédi segédfogalmazóvá nevezik ki 4, 28294-es számon (Meglévő irat a 

családi hagyatékból). 

1907. március 20-án valóságos rendőr segédfogalmazónak, a Székesfővárosi 

Magyar Királyi Államrendőrséghez évi 2000 korona fizetéssel és 700 korona 

lakpénzzel nevezték ki. (száma 31823. 1907. Magyar Királyi Belügyminiszter) 5 

(Meglévő irat a családi hagyatékból). 

1908-ban az új büntetőnovella életbelépésével, valamint a rendőrség bűnügyi 
osztályának keretein belül szervezett Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal 
felállításával egy időben az igazságügyminiszter elrendelte, hogy: „Mindazon tárgy, 
amelyet a m. kir. bírói, vagy közigazgatási hatóság koboztatott el, ha büntetőjogi 
tudományos továbbképzés céljaira alkalmasnak találtatik, vagy olyannak mutatkozik, 
mely a bűncselekmények elkövetésének új módozatát világítja meg, a budapesti m. 
kir. államrendőrség főkapitányi hivatalánál szervezett bűnügyi múzeum részére 

küldendő meg (20.002/1908. I. M. sz. rendelet).”6  Az addig magánszorgalom útján 

gyarapított rendőrségi bűnjelgyűjtemény múzeummá rendezésével Keleti Géza lett 

                                                           
1 Budapesti Közlöny, 1900. április 4. 
2 A III. kerületi rendőrkapitányság Óbudán, a Lajos u. 100. alatt működött. 
3 Budapesti Közlöny, 1901. február 26.  
4 Meglévő irat a családi hagyatékból (28294-es sz.), ld. még: Budapesti Közlöny, 1902. április 2. 
5 Meglévő irat a családi hagyatékból (31823. sz.), ld. még: Budapesti Közlöny, 1907. március 27.  
6 Baksa János (szerk.): Rendőrségi Almanach. A Rend kiadása, Budapest, 1923. 105. o. 
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megbízva. A rendőrfőkapitányság Ferencz József téri (mai Széchenyi tér) épületében 

működő intézmény felállítása esztendejében már 124 tárgyat számlált.7 A bűnügyi 

múzeum elsődleges feladata a rendőrtanoncok és a bűnügyi területen dolgozó 
szakemberek gyakorlati, szemléltető oktatása volt, csak zártkörűen volt látogatható. 
Először a főkapitányság nyilvántartó hivatalában egy kis szobát bocsátottak a 
gyűjtemény tárolására, 1914 után a daktiloszkópiai részleg alatti pincehelyiségbe 
zsúfolták össze az anyagot.  
 

1909. június 20-a fogalmazóvá nevezik ki  8, (Meglévő irat a családi hagyatékból) 

Majd ugyanezen év októberében – különböző belső hivatali átszervezéseknek 

köszönhetően – az Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal rendőri ügyosztályának 

helyettes vezetője lett. 9 

1915. december 20-a. A rendőri szakkönyvtár felállításának feladataival bízzák meg. 

A könyvtár neve a „ székesfővárosi m. kir. államrendőrség rendőri szakkönyvtára” 

lesz. Érdekesség, hogy a könyvtár helyéül a főkapitányság tanterme kerül 

kijelölésre.11201 – 1915. (Meglévő irat a családi hagyatékból). 

1917 augusztusában a nyilvántartó hivatal élére 

került, ugyanis elődjét, dr. Gábor Béla 

rendőrkapitányt a főkapitányság bűnügyi 

osztályának helyettes vezetőjévé nevezték ki.10 

Ebben a hónapban két kitüntetéssel is gazdagodott. 

1917. augusztus 17-ei keltezéssel, a háború 

tartama alatt teljesített buzgó szolgálata 

elismeréséül a II. osztályú polgári hadi 

éremkeresztet 11, 1917. szeptember 5-én a háború 

alatt a katonai egészségügy körül szerzett kiváló 

érdeme elismeréséül a Vörös Kereszt 

hadiékítményes II. osztályú díszjelvényét 

adományozták számára. 12 

1918. április 24-én rendőrtanácsosi címet 

adományoznak részére (Ő Császári és Apostoli 

Királyi Felsége, M. Kir. Belügyminiszter 3471-es 

számon (Meglévő irat a családi hagyatékból). 

 

 

 

                                                           
7 Uo. 
8 Meglévő irat a családi hagyatékból, ld. még: Budapesti Közlöny, 1909. június 25. 
9 Budapesti Hírlap, 1909. október 20. 
10 Az Est, 1917. augusztus 4. 7. p. 
11 Budapesti Közlöny, 1917. augusztus 17. 3. p. 
12 Meglévő irat a családi hagyatékból (5557. sz.); ld. még: Budapesti Közlöny, 1917. szeptember 19. 1-2. pp. 
Takarékossági okokból a jelvényt külön lehetett megvásárolni, 30 koronáért. 
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1918-ban a múzeumba bebocsátást kapó Magyarország c. lap újságírója így írt az 

intézményről: „Ahogy körülnézünk, az első pillanatban szemünkbe tűnik a logikus 

elrendezés, a példás rend, amelynek megteremtője Keleti Géza dr. rendőrtanácsos. 

Minden szöget ő vert be a falba, minden anyagot ő szedett össze, sőt még a képek 

aláírása, a felragasztás, a technikai munka is a legapróbb részletig az ő fáradságának 

eredménye. Szinte érthetetlen, hogy egy emberben annyi szerénység fér meg, hogy egy 

évtized munkásságáért még az elismerés díját sem kéri magának. Ha másutt ilyesmit 

produkál valaki, testületének tömjénzése veszi körül és a sajtó hangos lesz a nevétől. 

Nálunk még a hivatalos körök is alig tudják, hogy a múzeum egyáltalában létesült. 

A teljes igazsághoz tartozik még az a körülmény, hogy a múzeumot tulajdonképpen 

Nagy Károly dr. rendőrtanácsos, volt detektívfőnök alapította és az első munkálatokat 

Gábor Béla rendőrtanácsos végezte, de az ő munkájuk eltörpül Keleti tanácsos 

fáradozásai mellet.”13 

 

1920. április 27. (a kommün bukását követően ) A tanácsköztársaság történeti 

adatainak, emlékeinek összegyűjtésére alakult közigazgatási csoport tagjává nevezik 

ki. 14  42/1920 (Meglévő irat a családi hagyatékból). 

1920. év októberében rendőrfőtanácsosi rendfokozatba került.  

1922. április 15. 48 éves korában kapta meg a rendőrtiszti karrier csúcsát jelentő 
főkapitány-helyettesi kinevezését.15 a M. kir. belügyminisztertől (Meglévő irat a 
családi hagyatékból). 
 
Az 1920-30-as években a rendőri szakoktatás területén töltött be különböző 
hivatalokat (hathónapos rendőri és altiszti tanfolyam, kéthónapos daktiloszkópiai 
tanfolyam, két hónapos tiszti tanfolyam). 1923. október 16-án a négyhónapos 
detektívtanfolyam igazgatójává nevezte ki a belügyminiszter,16 1924. szeptember 17-

től pedig a rendőrtisztviselői tanfolyam tanára volt.17 Mindeközben hatalmas 

mennyiségű adománnyal és felajánlással és sok önkéntes munkájával támogatta a 
rendőrséget. Tanári tiszteletdíját mindig a rendőrségi könyvtár gyarapítására, 
fejlesztésére ajánlotta fel. Kézzel vagy géppel írt fennmaradt előadásainak és 
vizsgakérdéseinek száma kb. 6-8 darab. 
 

1923. október 16-án az egységes szervezetet alkotó detektívtanfolyam igazgatójává 

nevezik ki, 174.496 / 1923. (Meglévő irat a családi hagyatékból). 

                                                           
13 Magyarország, 1918. május 8. 3. p. 
14 Meglévő irat a családi hagyatékból (42/1920 sz.) 
15 Meglévő irat a családi hagyatékból 
16 Meglévő irat a családi hagyatékból (174.496/1923. sz.) 
17 Meglévő irat a családi hagyatékból 
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1924. szeptember 17. Rendőrtisztviselői tanfolyam tanárává nevezik ki (Meglévő irat 

a családi hagyatékból). 

1932. június 14.-e névváltoztatás elfogadása Keleti-ről Kelety-re (Meglévő irat a 

családi hagyatékból (Család tudomása szerint egyik ágon nemesi felmenőkre talált.) 

1934. június 25.-ével – hatvan éves korában - érdemei elismerése mellett 

nyugdíjazzák. 

 

 

 

 

1934. augusztus 21-én Koronás 

Bronz Éremmel tűnteti ki a 

Magyar Királyi Belügyminiszter 

4302 (Meglévő irat a családi 

hagyatékból). 
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Munkássága címszavakban: 

 

 35 évet töltött el tisztviselőként, 

 Az Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal vezetője 1917-től, de már 

felállításának napjától - 1909-től - a helyettes vezetője volt. 

 Elsőnek ismerte fel a fontosságát és vezette be a visszaeső bűnözők külön 

nyilvántartását, 

 A rendőrség Ujjnyomat osztályát európai színvonalúra emelte és 

rendszeresen oktatta, 

 Magyarországon elsőnek megalkotta a bűnügyi laboratóriumot, berendezte a 

fényképező és vegyi műhelyt, 

 A rendőri múzeumot 1908-ban, néhány meglévő tárgy segítségével teremtette 

meg,  

 A székesfővárosi m. kir. államrendőrség rendőri szakkönyvtárának 

megalapítása (1915), 

 Nyomozó autó(k) rendszerbe állítása (mordamobil) (1927-ben az elsőt), 

 A rendőri szakoktatásban tevékenyen részt vett. (Meglévő irat a családi 

hagyatékból). 

 Hatalmas mennyiségű adománnyal, felajánlással (elsőnek összegezve 467 

400 pengő, majd ez később újabb összegekkel bővült) és sok önkéntes 

munkájával támogatta a rendőrséget. 
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A Magyar Rendőrség Dr. Kelety Géza korában. 

 

„1881. július 1.-én lépett hatályba a rendőrségi törvény, akkor a fővárosi rendőrség 

hivatalos neve: Budapesti Magyar Királyi Államrendőrség volt. E szervezet 

létrehozása a modern állami rendőrség magyarországi születésnapja.”  

(A Csendőrséget szintén 1881-ben hozták létre, de a vidéki közrend és közbiztonság 

megtartására. Rendőrség Budapestet, míg a csendőrség a vidéket vigyázta.) 

„A főkapitányság négy osztályból állt:  

1. az elnöki osztály gazdasági, személyi és államrendészeti ügyekkel 

foglalkozott. Kihágási ügyekben másodfokú hatóságként funkcionált. 

2. A bűnügyi osztály feladata a bűnügyi előnyomozás volt. Felügyelete alatt 

működött a nyilvántartási hivatal. 

3. A fogház és toloncügyosztály feladata a fogházkezelési, valamint a 

tolonchatósági és kezelési ügyek ellátása volt. 

4. A közigazgatási osztály hatáskörébe tartozott a közlekedési, 

erkölcsrendészeti, útlevél és engedélyügyek intézése. 

(Forrás: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.579946105412225.1073741827.114046408668866&type=3) 

 

Eligazítás (vagy sajtótájékoztató) a Magyar Királyi Államrendőrségen, Kép a családi albumból. 
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Budapesti M. Kir. Állami Rendőrség Gyalogsági Őrszemélyzetének  

Egyenruházata 1881 - 1915, Rajzolta Dr. Kelety Géza. 

 

„1908-tól a főkapitányság nyilvántartó helyiségének egy szobájában, majd a 

pincében tárolták a későbbi gyűjteményt képező bűnügyi anyagokat. Már 1900-ban a 

párizsi millenniumi világkiállításon nagy sikerrel mutatták be a magyar rendőrség 

anyagát, mely 1908-ban még mindössze 124 tárgycsoportból állt, ez a szám 

azonban 1918-ra elérte a közel 10 000-et. a múzeum szervezése, a gyűjtött tárgyak 

és bűnjelek szakszerű rendezése, valamint az intézmény vezetése Kelety Géza 

rendőrfogalmazó, későbbi budapesti rendőrfőkapitány-helyettes nevéhez fűződik. a 

múzeum 1926-ban elköltözött az akkori Ferencz József téri (mai nevén Roosevelt 

téri) épületből és a Zrínyi utcában egy tágasabb kiállítótérben fogadta a látogatókat, 

anyaga az évek során folyamatosan gyarapodott, a II. világháború során azonban 

szinte teljesen megsemmisült.”  

(Forrás: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.579946105412225.1073741827.114046408668866&type=3) 
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Hivatalok: 

„1907-től az Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal helyettes vezetője, majd 1917-től 

pedig a Hivatal vezetője lett. (Kétmillió embert tartottak itt nyilván.)  

Létrehozta a bűnügyi laboratóriumot, az országban először a visszaeső bűnözők 

külön nyilvántartását. 

 

Kép a családi albumból: Laboratóriumi munka közben: baloldalon fehér köpenyben Dr. Kelety Géza 

 

Megalapította a mai rendőrmúzeumot 1908-ban. Az 1908-ban létesült a Bűnügyi 

Múzeum, elsősorban a bűnjelek oktatási célzattal való gyűjtésére jött létre. A 

múzeum szervezője, vezetője, dr. Keleti Géza főkapitány helyettes volt.  

 „Az 1942. évi híradások szerint a Bűnügyi Múzeum gyűjteménye több mint 10.000 

tárgyat számlált. A háborús évek a gazdag és egyedülálló múzeum sorsát 

megpecsételték, a II. világháború alatt a múzeum anyaga megsemmisült. A II. 

világháború befejezését követő személyi kultusz időszakában a rendőri vezetők nem 

támogatták a múzeum újjászervezését, az anyagok gyűjtését.” (Forrás: A magyar 

Rendőrség-történeti Múzeum története) 
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Budapesti M. Kir. Állami Rendőrség Területe és Létszáma 1881-1913. Készítette és rajzolta Dr. Kelety Géza. 

„1908-ban a budapesti Állami Rendőrség bűnügyi osztályának keretébe beillesztett 

bűnügyi nyilvántartáson belül létrehozták a Bűnügyi Múzeumot, amelynek 

működéséhez a továbbiakban a megfelelő törvényi alapok is adottak voltak. A 

Bűnügyi Múzeum nem volt nyilvános múzeum, mert a gyenge erkölcsűek, bűnöző 

hajlamúak, vagy éppen bűnözők számára sok veszedelmes ösztönzést, „okulást” 

nyújthatott volna. Éppen ezért csak indokolt esetben, tanulmányi, kutatási célból 

adtak engedélyt orvosoknak, ügyvédeknek, büntetőjogászoknak a múzeum 

megtekintésére. 

 

Dr. KELETY Géza rendőrfogalmazó – aki később, mint főkapitány-helyettes ment 

nyugdíjba – kezdte meg a múzeum anyagának gyűjtését. Először a főkapitányság 

nyilvántartó hivatalában egy kis szobát bocsátottak a bűnügyi múzeum 

rendelkezésére, később a daktiloszkópia alatt lévő pincehelységben gyűjtötték össze 

az anyagot, majd 1926-tól Budapest ostromáig a múzeum, a főkapitányság 

üvegtetős udvarán kapott helyet.  

A múzeumban bűnjelek és fényképfelvételek örökítették meg az utolsó évtizedek 

rendőri szenzációit.  Borzalmas rémdrámák, bestiális gyilkosságok, pusztító 

tűzvészek, merényletek, rablások és egyéb bűnügyi esetek fényképei és hátramaradt 

bűnjelei sorakoztak egymás mellett. A szakértői kéz, amely összeállította a nagy 

érdekességű gyűjteményt, gondoskodott arról is, hogy a rendőri események helyszíni 

felvételei mellett helyet foglaljon az esemény hősének a fényképe is, vagy ha a 

bűncselekmény tettese nem került rendőrkézre, akkor ezt is feltüntették.” Forrás: 
Rendvédelem-történeti Füzetek, HU-ISSN 1216-6774, XVII. évf. (2009) 20. sz. TUDOMÁNYOS PERIODIKA 
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Kép a családi albumból, ami valószínűleg az akkori múzeumot ábrázolja. 

Mi (unokái: Halmágyi Andrásné, Kelety Liliána, Kelety Gábor, Kelety Krisztina) úgy 

tudjuk a családtól, hogy a múzeum létrehozásának gondolata mindössze négy tárgyi 

bizonyítékon alapulva indult meg, amely tárgyak nagy szakmai sikereket arattak 

abban az időben.  

Saját kézügyességének köszönhetően maga készítette a grafikonokat, de sok 

rajzolóval, festővel, gyógyszerésszel dolgozott együtt a nyomozások érdekében. 

A múzeum nagy sikerrel szerepelt az Embervédelmi kiállításon, Budapesten, 1926-

ban. 

 

Kép a családi albumból, ami múzeumot ábrázolja.  

Előtérben jobbra egy olyan rulett, amelyen beállítható volt a nyertes szám! 
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Fiatal rendőrök, tiszti főiskolások továbbképzése. 

Oktatások, amelyekről dokumentumokat találtunk: 

 Hathónapos rendőri és altiszti tanfolyam,  

 négy hónapos detektívtanfolyam,  

 két hónapos daktiloszkópiai tanfolyam,  

 két hónapos tiszti tanfolyam 

 valamint számtalan továbbképzés, amit belső motivációjának, saját magának 

köszönhetett. 

 

Kép a családi albumból: Modern oktatóterem abban a korban. 

 

Az „ügyszeretet” számára a precíz nyilvántartást, az alapos munkát jelentette az 

aktív munka mellett. 

Élethivatásának tekintette az „ügy szeretete” mellett még az oktatást. Ezért hozta 

létre a laboratóriumot, a rendőrmúzeumot és a nyilvántartási hivatalt is. 

Kézzel vagy géppel írt és fennmaradt előadásainak és vizsgakérdéseinek a száma: 

kb. 6-8db (van köztük, ami 22 oldalas). 
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Szabad idejében nagyon sok alap és továbbképzést tartott a rendőrségen, melyek 

legtöbbjének díját felajánlotta a rendőrségi könyvtár gyarapítására, fejlesztésére. 

 

 

Kép az Internetről „Tabló 1923 / 24. Az oktatók felső sorában jobbról a harmadik 
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Daktiloszkópia 

A magyar daktiloszkópia (újlenyomat alapján történő nyomozás) megalapításában, 

bevezetésében aktív szerepet vállalt főnökei mellett. (Magyarországon 1902-ben 

külföldi tapasztalatok alapján vezették be az ujjnyomat-rendszert.) 

 

A nyomozások eredményessége 1914-ben 70 % volt  

(forrás: 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=kelety%20g%C3%A9za%20daktiloszk%C3%B3pia&source=

web&cd=3&sqi=2&ved=0CEIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.rendeszet.hu%2Fdocuments%2FA125

evesel%25C5%2591szoval.doc&ei=qKXdT9-

tAcnKtAbM1emlDQ&usg=AFQjCNG9GysngcBtDNp1N6x_6vQ4iVaHUA) 

 

Munkájáról egy kis filmhíradó is tájékoztat: „A m. kir. Államrendőrség országos 

szaktanfolyamának évzáró ünnepélye a Mária Terézia laktanyában 1923. VI. 26-án - 

Dr. Dorning Henrik (oktatási főfelügyelő) - Dr. Keleti Géza főkapitány helyettes a 

vizsgázott ifjú tisztikar élén - Az ünnepély után”  

Lásd: http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=5332 

 

Mordaauto. 

Dr. Kelety Géza zsenialitását és előrelátását mutatja, hogy javaslatára szereztek be 

egy mai szóhasználattal bűnügyi helyszínelő autót. Akkor mordaautónak nevezték el, 

mert az elején csak a legsúlyosabb, azaz a gyilkossági esetekhez, ahol „hulla”volt 

használták. 

 

A Mordauto teljes felszerelése (Magyar Detektív, 1927. május 1.) 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=kelety%20g%C3%A9za%20daktiloszk%C3%B3pia&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CEIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.rendeszet.hu%2Fdocuments%2FA125evesel%25C5%2591szoval.doc&ei=qKXdT9-tAcnKtAbM1emlDQ&usg=AFQjCNG9GysngcBtDNp1N6x_6vQ4iVaHUA
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=kelety%20g%C3%A9za%20daktiloszk%C3%B3pia&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CEIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.rendeszet.hu%2Fdocuments%2FA125evesel%25C5%2591szoval.doc&ei=qKXdT9-tAcnKtAbM1emlDQ&usg=AFQjCNG9GysngcBtDNp1N6x_6vQ4iVaHUA
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=kelety%20g%C3%A9za%20daktiloszk%C3%B3pia&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CEIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.rendeszet.hu%2Fdocuments%2FA125evesel%25C5%2591szoval.doc&ei=qKXdT9-tAcnKtAbM1emlDQ&usg=AFQjCNG9GysngcBtDNp1N6x_6vQ4iVaHUA
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=kelety%20g%C3%A9za%20daktiloszk%C3%B3pia&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CEIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.rendeszet.hu%2Fdocuments%2FA125evesel%25C5%2591szoval.doc&ei=qKXdT9-tAcnKtAbM1emlDQ&usg=AFQjCNG9GysngcBtDNp1N6x_6vQ4iVaHUA
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„Az Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal vezetője, dr. Kelety Géza főkapitány-

helyettes kezdeményezte Scitovszky belügyminiszternél a kiállításon megcsodált 

autó beszerzését, amelynek első hazai darabját 1928 márciusában gyártották le a 

budapesti főkapitányság részére. Négyhengeres, harminc lóerős motorját leszámítva 

minden alkatrésze – beleértve a különleges berendezést, a feketekamrát és a 

felszerelést – magyar gyártmány volt, az erős karosszéria például Nagy Géza 

mérnök Erzsébet királyné úti üzemében készült. A 4.5 méter hosszú és 2 méter 

széles jármű másfél tonnát nyomott.” 

Forrás: http://ntf.hu/index.php/2017/03/01/a-budapesti-rendorseg-gyilkos-autoja-bunugyi-helyszineles-negy-

kereken-a-horthy-korszakban/ Írta Androvicz Gábor 

 

Csendőrségi helyszínelő gépkocsi (Csendőrségi Lapok, 1932. július 1.) 

http://ntf.hu/index.php/2017/03/01/a-budapesti-rendorseg-gyilkos-autoja-bunugyi-helyszineles-negy-kereken-a-horthy-korszakban/
http://ntf.hu/index.php/2017/03/01/a-budapesti-rendorseg-gyilkos-autoja-bunugyi-helyszineles-negy-kereken-a-horthy-korszakban/
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Elismerések, Külföldi méltatások (válogatás) 

 

1916. március 10. Dicséret a Rendőr múzeum című előadásáért. 24173  - 916 

(Meglévő irat a családi hagyatékból). 

 

1917. szeptember 05-én a Vörös Kereszt hadiékítményes II. osztályú díszjelvényét 

adományozták a császári és apostoli királyi Felsége 5557 szám alatt, aláírás 

Siskovsky s.k.. (Meglévő irat a családi hagyatékból). 

    

1917. szeptember 05-én a Vörös Kereszt hadiékítményes II. osztályú díszjelvényének írásos dokumentuma, de 

takarékossági okokból a jelvényt külön lehetett megvásárolni, 30 koronáért (jobb oldali dokumentum. 

 

1925. április 22-e.25 éves munkásságának megköszönése. (Meglévő irat a családi 

hagyatékból). 
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1925 június 7-22 A Magyar Rendőrség a karlsruhei nemzetközi rendőrkiállításon. 

 

MAGYARSÁG  újság mellékletének címlapja (1925. június 18.) 

Az akkor megjelent MAGYARSÁG mellékletében (1925. Június 18.) hosszan méltatják a 

kiállítást, amit Dr. Kelety Géza szervezett. „Több száz érdekes fénykép, egész sereg 

művészi kivitelű grafikontábla, a bűnügyi laboratórium, a daktiloszkópiai fényképezés 

csodái adják a nemzetközi rendőrkiállítás magyar termének anyagát …. A bűnüldözés 

sikerét mutatják be 1914-től 1925-ig.” 

 

’A kiállítás célja az, hogy bemutassa a ….. nyomozás segédeszközeinek a fejlődését, 

….. mit Dr. Kelety Géza főkapitányhelyettes, a bűnügyi nyilvántartó osztály vezetője 

állított össze nagy gonddal és szakértelemmel…….” 

   

Kép az újságból: MAGYARSÁG újság melléklete (1925. június 18.) 

 

„A karlsuhei kiállítás magyar terme nagy sikert aratott a megnyitáson, berlini lapok 

méltatták a magyar rendőrség nyugateurópai nivóju fejlettségét, mi pompásan 

tükröződik vissza a bemutatott gyűjteményből.” 
Forrás: MAGYARSÁG  újság melléklete (1925. Június 18.) 
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1925. július 24. elismerés a főkapitánytól, hogy a szakkönyvtár könyveinek a 

megvásárlásához összesen 467 400 koronát adott azzal, hogy a tiszteletdíjáról 

lemondott. (Meglévő irat a családi hagyatékból). 

1925. október 28-a megköszönik, hogy a tanári tisztelet díját felajánlotta a könyvtár 

javára, 760/1925 (Meglévő irat a családi hagyatékból). 

 

1926. „Az Ember” Nemzetközi 

Embervédelmi Kiállításhoz történt 

hozzájárulásáért elismerő 

köszönetnyilvánítás. (Meglévő irat a 

családi hagyatékból).  

1926. november 20-a dicséret, hogy a 

tiszteletdíjáról lemondott és a díjat a 

szakkönyvtár gyarapításának céljára 

felajánlotta. 928 / 1926. (Meglévő irat a 

családi hagyatékból). 

1929. február 25-én elismerés a 

rendőrmúzeum gyűjteményének 

fejlesztéséért, szakszerű 

rendszerezéséért. 110.491 /1929. 

(Meglévő irat a családi hagyatékból). 

1929. október 22-én elismerés a rendőri 

intézmény fejlesztése terén kifejtett 

kiváló munkásságáért a M. Ki. 

Belügyminisztertől (Meglévő irat a 

családi hagyatékból). 

1930. január 13. Elismerés a 3 hónapos 

daktiloskópiai és fényképészeti 

tanfolyamért 32.622 - 1929 (Meglévő irat 

a családi hagyatékból). 
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1930. augusztus 30-a háborús emlékérmet adományoznak számára 27468 a Kolozs 

vármegyei vitézi szék. (Meglévő irat a családi hagyatékból). 

 

 

1934. augusztus 21-én Koronás Bronz Éremmel tűnteti ki a Magyar Királyi 

Belügyminiszter 4302 (Meglévő irat a családi hagyatékból). 
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Ünnepeltből   üldözött. 

 

II. Világháború után, a kommunista rendszer ellensége és kitaszítottja lett. Teljes 

vagyonelkobzásban részesült, ingóságait és ingatlanait elvették. A Czuczor és 

Baross utcai bérházakat (ami felesége örökségét képezte), a Diószegi úti házat, tőle 

és a családjától az ingóságaikat, az értékeiket, a megbecsültségét és a nyugdíját is 

elkobozták!  

A rezsim ellenségének tekintették Őt, családját, gyermekeit és teljes rokonságát is.  

Mindezek ellenére erejét meghaladó ódon 900Ft tervkölcsönt volt kénytelen adni az 

kommunista kormánynak (mint tudjuk ez kötelező volt a kommunista hatalom 

részére).  

Nyugdíj kérelme: 

Előzmény, hogy 1946 után a rendszer először meghagyta, majd szándékos 

félrevezetés céljából V. kategóriából a VI. kategóriába áttéve, megemelte nyugdíját. 

1950. augusztus 18-val viszont nyugdíját megszűntetik (ekkor 76 éves, fél gyomrát 

kioperálták, egyik szemére nem lát, idegbántalmakban szenvedett és 

„szívizomelfajulás (SIC)” miatt 75%-os munkaképtelennek nyilvánították). 

(A nyugdíj megvonás akkor egy általános intézkedés volt a kommunista rendszer 

részéről, hogy az összes rendszerellenségtől / osztályidegentől megszabaduljanak, 

vagy nehezebbé tegyék életüket.) 

1950. szeptember 12-én a Nyugdíjintézethez fordult, hogy visszakaphassa nyugdíját. 

(Meglévő irat a családi hagyatékból) 

Ebben szomorú olvasni, hogy – a kornak megfelelően – iparos családi múltjára 

hivatkozik, hogy a jogi doktorátusát, mint rendőr szerezte meg, hogy a „demokráciát” 

900 Ft kölcsönnel támogatta, az általános elnyomást és megszállást „felszabadulás”-

nak kénytelen nevezni …… 

1951. február 12-én a belügyminiszterhez fordult, hogy nyugdíját visszakaphassa, de 

ismét elutasítják. (Meglévő irat a családi hagyatékból) 

Ebben nagy meglepetésének ad hangot, hogy több kollégája visszakaphatta a 

nyugdíját.  
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Aláírása 77 éves korában a nyugdíj kérelmén. 

Lehet halálra ítélték? 

„Halálra-szántak-mégis-élünk-Nevmutató-Tartalomjegyzék-III.pdf” 

Keleti Géza, illetve Kelety Géza néven szerepel ebben a dokumentumban.  

Forrás: http://tomkaferenc.hu/wp-content/uploads/2015/07/Hal%C3%A1lra-sz%C3%A1ntak-

m%C3%A9gis-%C3%A9l%C3%BCnk-Nevmutat%C3%B3-Tartalomjegyz%C3%A9k-III.pdf 

Még kutatás alatt. 

 

Kitelepítés: 

1951. június 25-i napon kelt (ekkor 77 éves) 01433-a számú véghatározattal a 

8130/1939. M.E. számú és a 780/1939. B.MN. számú rendeletekkel Budapestről 

azonnali hatállyal kitelepítették Békés megye Mezőberénybe a Nagymester út 13. 

alá. 

 
Kitelepítési véghatározat másolata 

„A kitiltás következtében megüresedő lakását /lakrészét/ a 6.000/19 sz. 

kormányrendelet értelmében igénybe veszem, lakását 24 órán belül átadni köteles.” 

(Azaz a teljes Diószegi út 57. alatti házat elvették és a kommunista rendszer 

számára hűséges lakókat ültettek be.) 

A felesége örökségeit is mind elvették! 

http://tomkaferenc.hu/wp-content/uploads/2015/07/Hal%C3%A1lra-sz%C3%A1ntak-m%C3%A9gis-%C3%A9l%C3%BCnk-Nevmutat%C3%B3-Tartalomjegyz%C3%A9k-III.pdf
http://tomkaferenc.hu/wp-content/uploads/2015/07/Hal%C3%A1lra-sz%C3%A1ntak-m%C3%A9gis-%C3%A9l%C3%BCnk-Nevmutat%C3%B3-Tartalomjegyz%C3%A9k-III.pdf
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A mezőberényiek tiszteletére legyen mondva, hogy az 1951-es kitelepítés 60. 

Évfordulójára közadakozásból a mezőberényi fő téren (Kossuth tér) egy emlékművet 

állítottak a Budapestről kitelepítettek és azokat befogadó családok emlékére.  

 

           

 

Azóta is minden év szeptemberének első szombatján összegyűlnek és délben 

megkongatják az oda való kis harangot egy főhajtás mellett. 
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Börtön: 

Az ’50 és évek környékén a kitelepítésből (Mezőberény) felhurcolták és arany 

rejtegetésének vádja miatt börtönbe zárták. A feleségét, testvérét, gyermekeit, azok 

házastársait mind bevitték az Andrássy út 60-ba (!). (Érdekesség, hogy a Diószegi 

útra bejegyzett, de Vecsésen élő Kornélia nevű testvérét is bevitték a kihallgatásra.) 

Ott faggatták őket. 

Kiskorú unokája meg akarta látogatni őket. Egy ügyvéd tanácsára pokrócot és 

néhány tisztálkodási eszközt akart bevinni, amikor is az Andrássy út 60. előtt a 

portán egy kommunista őr fogadta őt. Mikor elmondta, hogy miért jött, - mert 

váratlanul és felkészületlenül vitték be őket - így nincs semmi, ami tisztálkodási és 

egyéb napi ügyhez kellő eszköz stb. lenne. Kérte had vigye be számukra, akkor az őr 

megnyugtatta, hogy itt mindenkit jól ellátnak (ennek a humorát a kort megélt emberek 

jól tuják: hiszen az ellátás többnyire köröm letépést és félholtra verést jelentett). 

Miután nem találtak semmit 3-4 nap után elengedték őket és visszautazhattak a 

kitelepítés helyszínére. 

(Az arany keresése kiterjed a játék mackómra is, aminek felvágták a hasát és 

darabokra szedték. A mackót ezek után 1961-ben kaptam meg karácsonyi 

ajándékként és sokáig kedvencem volt.) 

 

Nyugdíjas évei alatt is kapcsolatot tartott a rendőrséggel, néhány érdekes esetet el is 

meséltek neki, tanácsát kérték. 

 

A háborút megelőzően gyomorfekélye lett, amivel megoperálták.  

A kitelepítés körülményei, az éhezés következtében Nagypapa nagyon legyengült és 

rosszul lett és a Gyulai kórházba kellett szállítani. Kórházba szállításkor az összes 

családtagnak megtiltották, hogy elkísérje, így mire felesége megszerezte a 

Mezőberény elhagyását engedélyező dokumentumot és bejutott a gyulai kórházba, 

addigra meghalt, időskori tbc-ben, tüdővérzésben.  

Úgy tudjuk, hogy halála 1952. május vége július eleje lehetett. (A kórházi 

dokumentumok egy későbbi beázás során megsemmisültek.) 

 

 

Kitelepítés megszűntetése: 

1953. szeptember 15-én kelt 945-K-18/ 0953 VI. határozat szerint a 

kényszerlakhelyhez való kötöttséget megszűntették a családtagjai részére. 

(Ezt már nem érhette meg.) 
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Személyes: 

Fiatalon már önmagát kellett ellátnia és a jogot is el tudta végezni, a jogi záró vizsgát 

viszont már, mint rendőrtisztviselő szerezte meg munka mellett. 

A család elmondása szerint: kedves, fanyar humorú, igen agilis, ügyes ember volt. 

Rendkívüli kézügyességére vallott, hogy szabad idejében télen könyvkötéssel 

foglalkozott, de olyan szépen, és szakszerűen, mintha szakember csinálta volna 

(családon puha fedélű könyveket vásároltak, amit Ő átkötött kemény kötésre). 

Gyönyörűen rajzolt, ami már 1892-ben készített tányérokon is látszik (lásd lejjebb). 

Amit elért az életében ahhoz soha semmilyen 

személyes kapcsolatot nem vett igénybe. 

Jó humora volt, szeretett vicceket meséli. Tudott 

disztingválni. Idősebb korában inkább csöndes volt, 

de az igazságért mindig kiállt.  

A II. Világháborúig állandóan járt a rendőrtiszti 

klubba billiárdozni, amit nagyon szeretett és 

szívesen csinálta.  

Fia Dr. Kelety G. László (Édesapám) elmesélése 

alapján a rendőrmúzeumban, ahol kétségtelen 

érdemei voltak, a bejárattal szemben életnagyságú 

fényképe állt.   (Talán éppen ez?) 

   

 

Szerette az édeset és a sósat. Rendszeresen mindent extra porcukrozott vagy 

erősen megsózott. Az étel illatáról megmondta, hogy elég só van e benne. 

Rendszeres történetek voltak arról milyen sokáig cukrozta vagy éppen sózta az ételt 

oda sem figyelve, amikor már a család szólt rá, hogy hagyja abba! 

Szeretett kirándulni, sétálni és kiváló úszó volt. Idős korában is több órát sétált 

minden nap kis unokájával. 

Sok barátja volt. Tahiban és Pesten is.  

A híres Entz család. Rokonság révén Unger család, Bukasinovits család. Császy 

család, Lovass – Keller család. Nyáron asztalos munkákkal foglalkozott. Szeretett 

kicsi gyerekeknek való székeket, sámlikat készíteni, de gyümölcsaszaló rácsot is 

csinált, főleg Tahiban, ahol sok volt a gyümölcs. Ma is megvan néhány általa fából 

faragott malomjáték és sakk. 
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Házak ahol lakott: 

 

Ménesi úti ház (egyik) terve 

(Ménesi út és Szüret utca sarok, akkor a pontos Cím: I. kerület Ménesi út 54. /Ma Szüret utca 19./ 

 

 

Ménesi út Szüret utca sarka a háború előtt. 

 

Ménesi út (akkor még Nagyboldogasszony útja, ami párhuzamos szent Imre útjával, 

ma Villányi út) és a Szüret utca sarkán lévő villát vették meg először és itt laktak 

gyermekeikkel. A kertben tavirózsás medence volt.  
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Ménesi út Szüret utca sarka a háború előtt. Akkor még Nagyboldogasszony útja lehetett. 

 

Itt és a környéken híres emberek laktak vagy dolgoztak: Entz Ferenc (Budai 

Arborétum, Kertészeti Egyetem, stb.), Wigner Jenő (Nobel díjas), Molnár C. Pál 

festő, Karinthyk, Somlay Artúr színész, A Nyugat-alapító Fenyő Miksa épített 

lányának itt házat,  itt volt az Eötvös kollégium, stb. Itt van a Lazaristák. az Irgalmas 

Nővérek és az Isteni Megváltóról elnevezett Nővérek Rendháza. Dr. Kelety Géza 

házától alig két háznyira van Medgyasszay István (építész) (védett) háza, ma 

emlékhely. 

 

Innen járt fia Kelety G. László (az Édesapám) iskolába, ahova minden reggel jött 

fiának legjobb barátja Entz Berci, hogy együtt menjenek iskolába. Ő volt a későbbi 

Dr. Entz Bertalan tüdőgyógyász, akivel a barátság egy életen át megmaradt. 

 

Rendőr állt a ház előtt ahol lakott, ami akkor kijárt az ilyen magas rangú embereknek.  
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Lányának férjhezmenetele után eladták a ménesi úti villát és a jóval kisebb Diószegi 

úti házba költöztek. 

 

Diószegi úti ház a II. világháború előtt, télen, de még lehet, hogy közvetlen a megvásárlás (kb. 1933) táján. 

 

1935 körül költöztek át a Diószegi útra. Egy nyugdíjból és felesége megörökölt két 

házának a kiadásából tartották el magukat, két gyermeküket, valamint a két főből álló 

személyzetet és a házban velük lakó házmester családot.  

 

A Diószegi úti ház kertje díjnyertes volt az ő idejükben. 4 jegenye állt a kert mind a 

négy sarkában, 2 (ma is meglévő) hársfa szimmetrikusan a bejárattól jobbra és balra, 

jázmin bokrok végig a kerítés mellett sövényként virágzottak, bejárati út mentén 

végig rózsák és rózsa lugas volt, illetve négy gyönyörű buxus állt, amelyek szépen 

voltak nyírva, stb. 3 kerti csap gondoskodott az öntözésről és kis belső utak, padok 

asztal tette hangulatosabbá, amelyek főleg az orgona fa alatt voltak elhelyezve.  

 

Az ostromig volt így.  
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Család a kertben: Bal oldal Dr. Kelety Géza, középen masnival a leánya, előttük ül fia (Édesapám Dr. Kelety G. 

László) és felesége (Popolántzky Mária), mögötte áll leánya (udvarlójával), 1925 körül. 

 

A kertben ma is meglévő két kőváza áll a fű közepén. 

 

 

A ma is látható kővázák, rajtuk a háborúból származó golyó nyomokkal! 
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A II. világháborúban a Gellért hegyet egy német katona védte a Diószegi úti házból 

egy gépfegyverrel a felvonuló orosz tankok ellen. Több napig sikeresen állta az 

ostromot. Amikor a ház tetejét is lelőtték, akkor Dr. Kelety Géza felment és 

megbeszélte a katonával, hogy lehetőleg ne lőjék szét az egész házat, így vonuljon 

át valahova. Ezt meg is tette a német katona vállára emelve a gépfegyvert 

elballagott. 

A sors fintora, hogy egy orosz tank a házba akart lőni, de a vezető részeg lehetett, 

mert az egyik hatalmas jegenyefát lőtte ki, ami úgy borult keresztbe az Ábel Jenő 

úton, hogy az orosz tankok se tudtak átmenni rajta, hogy feljussanak a Gellért 

hegyre. 

A házat kitelepítéskor államosították és lakókkal tömték meg. A középső és 

legnagyobb szinten lakott Cser Sándor, aki tudomásunk szerint ÁVÓ-s verőlegény 

volt. Ugyan 1956-ban a forradalom mellé állt, de ezt eltitkolta és így a kommunista 

rendszertől szocialistahazáért érdeméremben részesült. 

 

 

Diószegi úti ház a II. Világháború utáni első renoválás után. A fénykép 1987-ben készült. 
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Tahi nyaraló 

Tahiban a hídhoz közel volt egy kedves, szép nyaralójuk, ahol nagyon sok időt 

töltöttek. 

A nyaraló mögött egy kis ház állt, egy helyiséggel, ahol nyugdíjas korában asztalos 

munkát végzett.  

 

Az államosítás után először ebben az épületben a rendőrség működött, majd később 

napjainkig (2017) az orvosi ügyelet. 

 

Jelenlegi címe: Tahi, Visegrádi út 12. 

 

A nyaraló képe, orvosi ügyeletként 2017-ben. 
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Bérházak. 

 

Felesége öröksége révén a Czuczor és Baross utcákban volt két bérházuk, amiknek 

a teljes működtetését felesége intézte. Apósa olyan sikeres cipész volt, hogy ezeket 

a budapesti házakat meg tudta vásárolni. 

(Baross utca 73. Lakóház, udvar, 665m2, helyrajzi száma 35530, tulajdoni lap szám 

1983-ban: 938, és 

Czuczor utca 5. Lakóház, udvar, 387m2, helyrajzi száma 37075, tulajdoni lap szám 

1983-ban: 343. Államosítva, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül mind a kettő a 

4/1952. Tvr. 4741/1952./III. 28./ szerint.) 

 

Egyéb: 

Dr. Kelety Géza 1926-ban (június 22-én) minden halottját a Kerepesi úti temetőből 

Tahitótfaluba, a kis katolikus temető kriptájába helyeztette át.  

Ide, fejenként 400 000 koronáért megvette a sírhelyet  

Dávid Józsefnek, 

Orsonics (?) Jánosnak, 

Popolánszky Gézának, 

Keleti Miklósnak, 

Popolánszky Miklósnak. 

A tahisi katolikus sírban van eltemetve egyébként Pollack Mihály építész is. 

  

A tahitótfalui katolikus temetőben Kelety és Pololántszky     Pollack Mihály sírbolt. 

kripta képe 2017-ben.  
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Érdekességek  

 Párbajok  

Nagyon erős igazságérzete nem hagyta nyugodni. Ugyan tiltott volt a maga 

korában, de ennek ellenére nagyon sokat párbajozott és ezeket a 

jegyzőkönyveket mind meg is őrizte. Ezek tanúsítják, hogy fogdában is volt 

Számos jegyzőkönyvet tett félre. 

Az egyik ilyen dokumentum szerint (1900 június 11-én megtartott főtárgyalás 

alapján) 25 évesen párbaj miatt a btk. 298§ alapján a 91§ alkalmazásával 14 

napi államfogházra ítélték el. Az ítélet nem volt jogerős. 

(Feldolgozás alatt.) 

 

 Művészi hajlam. 

Nagyon jól rajzolt és nagyon nagy rendszerető volt, amit jól kamatoztatott a 

munkája során is. 

Grafikonok egész sorát készítette el a rendőrségnek (lásd a 

nyugdíjkérelemben való megemlítést, a fentebbi rajzokat),  

 

Fennmaradt utána egy sakk készlet, amit a fiának dedikált, 

  
Dr. Kelety Géza által fiának készített sakk 1946. 

 

               
Bejegyzés a sakk dobozán belül és      a ló figura. 
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Egy malom 

 

 

 
Dr. Kelety Géza által készített társasjáték, Malom valószínűleg 1946 körül 

 

 

Szép festett tányérok. 

 

  
Dr. Kelety Géza által festett tányérok 1892-ből, Kolozsvár 1982. VIII/25 jegyzéssel 
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Művészi hajlamot leánya örökölte.  

 

 

  
Dr. Kelety Géza leányának festménye: Kelety Médy: Tabán 
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 Pecsét és arany gyűrű 

A családi hagyomány szerint fontos volt, hogy a pecsét örökölhető legyen az 

arany gyűrűvel együtt ezért Dr. Kelety Géza László neve után a monogram 

KGL volt. 

Így lett fia Kelety G. László 

unokája Kelety Gábor László 

  
 

Az arany pecsétgyűrűt fiának, az én Édesapámnak az ujjáról – betegsége 

során - lopták el. 

 

 Udvarlók lenyomoztatása 

Természetesen sokat adott arra, hogy ki udvarol a lányának? Amikor csak 

tehette ezeket lenyomoztatta és leányát ennek megfelelően jó tanácsokkal 

látta el. Az egyik ilyen udvarló (M keresztnevű) egész nap illedelmesen sétált 

leányával Médykével, majd este, amikor az apai házban leadta a leányt 

elment a nyilvános házba.  

Ezek után természetesen nem is mehetett hozzá Médyke, de az udvarló 

megmaradt udvarlónak még sok sok éven át. 
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A házasságot végül egy jó nevű gyermekorvossal hagyták jóvá. 

 
 

Kelety Edit, Médy esküvője: Középső öt ember. Dr Kelety Gézáné (csillogó fejkendővel), Kelety Edit,  

Dr, Istváncsics József (férj), Dr. Kelety Géza rendőrfőkapitány helyettes és édesapám Kelety László (a 

bottal). A kép valószínűleg a Ménesi út 54-ben, (ma Szüret utca 19-ben) lévő házukban készült 

 

 

 

Készült, 2018. május 15. 

Összeállította  

 

Kelety Gábor László 

(Dr. Kelety Géza unokája) 

 

Megjegyzés: 

A dokumentumban szereplő fotók egyszerű fényképezéssel készültek a 

fényképekről, vagy a dokumentumokról. A minőségi problémákért elnézést kérünk. 

A lektorálásban óriási segítségünkre volt Androvicz Gábor muzeológus (Budapest, 

Rendőr Múzeum). 


