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Tisztelt Tagtársaim, Kedves Szimpatizánsok! 
Ezúton tájékoztatok Mindenkit arról, hogy  

PARÁDI József — VEDÓ Attila: 
A polgári magyar állam karhatalmi tevékenységének szabályozása 1867-1944. 

Budapest, 2018, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság. 336 p. 

HU-ISBN 978 615 80 3092 2. 
/A magyar rendvédelem-történet forrásai, 1./ HU-ISSN 2560-0532. 

kötet megjelent. 
A könyvsorozat mottója „Praeteria mutare novi possumus.” = A múltat már nem 
tudjuk megváltoztatni. /Cicero/. A kötet a Szemere Bertalan Magyar Rendvéde-
lem-történeti Tudományos Társaság (SZBMRTT) kiadványai közé szervesen il-
leszkedik.  

A kötetet a szerzők a polgári magyar állam rendvédelmi testületei azon tagjai 
emlékének ajánlották, akik a karhatalmi tevékenységben való részvételük során éle-
tüket áldozták a magyar hazánkért.  

A könyvsorozat célja nemzeti rendvédelem-történetünk egy-egy részterülete 
azonos forrástípusba tartozó dokumentumainak a bemutatása. E kötet a kiegyezéstől 
a II. világháborúig terjedően négy szabályzat és 33 rendelet formájában a karhatalmi 
tevékenység magyar szabályozásának joganyagát tartalmazza. 

A kötethez ajánlást dr. BODA József nyá.nb.vörgy. habil doc. a Magyar Tu-
dományos Akadémia (MTA) köztestületi tagja, a SZBMRTT elnökségi tagja a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának a dékánja készített. Dr. 
PARÁDI József CSc nyá.r.ezds. nyá. főiskolai tanár, a MTA köztestületi tagja, a 
SZBMRTT elnöke „A polgári magyar állam rendvédelme.”, VEDÓ Attila r.örgy. a 
Hadtudományi Doktori Iskola doktorandusza, tanársegéd a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen „A Magyar Királyi Csendőrség karhatalmi tevékenysége.” címmel írt 
tanulmányt. A tanulmányok célja, hogy bemutassák az érintett kor azon körülmé-
nyeit, amelyek közvetlenül gyakoroltak hatást a magyar karhatalmi teendőkre. A ko-
rabeli körülmények megismerése jelentős mértékben segítette elő a karhatalmi tevé-
kenység szabályozására hivatott jogszabályokban foglaltak értelmezését.  
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A kötet elülső borítóját a korabeli magyar középcímer ékesíti. A kötet hátsó 
borítóján pedig a SZBMRTT által kiadott könyvsorozatok közös emblémája, a gya-
log Szent György díszíti.  

A jogszabálygyűjtést végző VEDÓ Attila szakított azzal a gyakorlattal, mely 
szerint a szerzők a hasonló témájú művekben elsősorban a gyülekezési jogot és an-
nak következményeit vizsgálták. A kötet létrehozói nem ezt a témát, hanem a kora-
beli magyar karhatalom szabályozása szűken vett joganyagának a bemutatását tekin-
tették feladatuknak. 

A kötet a politikai prekoncepcióktól mentes alkotás. A szerzők nem töreked-
tek arra, hogy a két világháború közötti Magyarország doktréner felfogáson nyugvó 
előítéleteihez „igazítsák” az alkotásukban bemutatottakat. A kötet szellemiségét az 
objektív történelemszemlélet, stílusát pedig ez egzakt ismeretnyújtás jellemzi.  

A kötetben foglaltak alapján egyértelműen megállapítható: 
- a polgári rendvédelmi hagyományok része hogy a karhatalmi teendők ellátásába 

a haderőt bevonják; 
- a korabeli rendvédelem képtelen lett volna a hatalmon lévők nemzeti érdekekkel 

ellentétes akaratának az érvényesítésére; 
- a karhatalom tartalma ugyan lényeges változásokon ment keresztül a XIX. század 

közepétől az ezredfordulóig, azonban az alapelvek lényegében nem változtak; 
- a karhatalmi teendők harcászati tevékenységből alakultak ki; 
- a vizsgált időszakban kiérlelt szabályozások példaértékűek lehetnek a XXI. szá-

zad számára is. 
A kötetet „A polgári magyar állam címerei.” című parerga zárja. 
A két tanulmány és a parerga a tudományos igényekkel szemben támasztott 

elvárásokkal harmonizáló alkotás. A jegyzetapparátusok korrektek. Tartalmazzák a 
feldolgozott témák mérvadó irodalma és meghatározó forrásbázisa lényeges doku-
mentumaira történő hivatkozásokat. Mentesek azoktól a napjainkban sajnálatos mó-
don burjánzó szánalmas fondorlatoktól, amelyek a korábban publikált művek jegy-
zeteinek az átvételével ám a publikált művek elhallgatásával saját eredményüknek 
igyekeznek bemutatni mások kutatásait.  

A kötet a kereskedelmi forgalomba nem kerül be. Köteles, illetve tisztelet-
példányban részesülnek a szakterület elismert kutatói, a releváns gyűjtőkörű és or-
szágos hatáskörű könyvtárak: a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára, a 
Magyra Tudományos Akadémia Könyvtára, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Könyvtára, az Országgyűlési könyvtár és az Országos Széchényi Könyvtár. 

A kötet digitalizált formában is elérhető lesz az Országos Széchényi Könyv-
tár Elektronikus Dokumentum Központ Magyar Elektronikus Könyvtár honlapján 

www.mek.oszk.hu 
valamint az SZBMRTT áohonlapján 

www.szbmrtt.atw.hu 
A világhálón a kötet megtekintése és letöltése térítésmentes, a sokszorosítása azon-
ban nem megengedett, törvénysértő cselekedet.  
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A kötet nyugodt szívvel ajánlható minden történelemszerető embernek, akik 
az objektív igazság megismerésére törekednek, kiváltképp napjaink karhatalmi szak-
embereinek, illetve a rendvédelmi tartalmú képzés hallgatóinak és oktatóinak. 
 
Nemzeti rendvédelem-történetünk érdekében kifejtett tevékenységetekhez további 
eredményeket kívánok!  
 

 

Budapest, 2018. VI. 1. 
              PARÁDI Ákos 
 




