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

PARÁDI József — SZAKÁLY Sándor — SZIGETVÁRI Oszkár — ZÉTÉNYI Zsolt: 
Nyomozati utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. 

Budapest, 2018, Szemere Bertalan Magyar rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság. 401 p. 

HU-ISBN 978 615 80 3094 6. 
/A magyar rendvédelem-történet hagyatéka, 2./ HU-ISSN 2064-4728. 

A könyvsorozat mottója „Veritas nunquam perit.” = Az igazság sosem vésze el. /Seneca/  
A kötetet a szerzők a mártírhalált halt KRISTÓF László emlékének ajánlották. A 

könyvsorozat célja, hogy a nemzeti rendvédelem-történetünk körébe tartozó azon néhai 
szabályzatokat, tankönyveket, kézikönyveket és hasonló kiadványokat, amelyek ma már 
kis számban érhetőek el vagy nehezen hozzáférhetőek, ismét publikálja oly módon, hogy 
ezen kötetekben a téma megértését segítő tanulmányok is megjelenjenek.  

A kötethez ajánlást vitéz KŐRÖSSY Zoltán a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi 
Közösség (MKCsBK) központi vezetője és KŐRÖSSYNÉ dr. SOLTÉSZ Katalin a 
MKCsBK központi vezető helyettese írt. Dr. PARÁDI József CSc nyá.r.ezds., nyá. 
főiskolai tanár „A polgári magyar állam fegyveres rendvédelmi testületei.” , dr. 
SZAKÁLY Sándor DSc egyetemi tanár, „A Magyar Királyi Csendőrség 1881-1945.”  
és „A Magyar Királyi Csendőrség nyomozó osztályának parancsnokai.” , 
SZIGETVÁRI Oszkár doktorandusz „A Magyar Királyi Csendőrség nyomozó alaku-
latai.”  és dr. ZÉTÉNYI Zsolt ügyvéd, alkotmányjogász, jogtörténész volt országgyű-
lési képviselő „KISTÓF László in memoriam.” címmel írt tanulmányt.  

A kötet elülső borítóját a Magyar Királyi Csendőrség dualizmuskori sapkajel-
vényének fényképe ékesíti. A könyv hátsó borítóját pedig a SZBMRTT által kiadott 
könyvsorozatok közös emblémája, a gyalog Szent György díszíti. 

A dr. PARÁDI József tollából származó tanulmány a korabeli magyar rendvéd-
elem ismertetése mellett bemutatja a szakterület fejlődési tendenciáját, továbbá a ka-
tonailag szervezett fegyveres őrtestület és a polgári fegyveres őrtestület egymáshoz 
viszonyított arányát. A szerző nem marad adós a testület létszámának, szervezetének 
és feladatainak a bemutatásával sem.  
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Dr. SZAKÁLY Sándor „A Magyar Királyi Csendőrség 1881-1945.” című alko-
tásában a magyar csendőrség történetét ismerteti a testület felállításától a felszámo-
lásáig. A szerző „A Magyar Királyi Csendőrség nyomozó osztályának parancsno-
kai” című tanulmányában részletes információkat közöl azokról a csendőr tisztekről 
akik a csendőrség központi nyomozó parancsnokságának, a testület életében kulcs-
fontosságú vezető beosztását hosszabb-rövidebb ideig betöltötték.  

SZIGETVÁRI Oszkár a testület nyomozó munkáját végző szervezeteinek a fej-
lődését mutatta be alkotásában. 

Dr. ZÉTÉNYI Zsolt a koncepciós per áldozataként mártírhalált halt KRISTÓF 
László életútját ismertette tanulmányában.  

A testület dualizmuskori és a két világháború közötti nyomozati utasításai 
ugyan lényeges eltéréseket tartalmaznak, azonban az olvasó számára az is nyilván-
valóvá válik, hogy a korabeli magyar rendőrségek és a csendőrség eltérő módon ér-
telmezték testületük életében a nyomozati munkát végző szervezeti egységek jelle-
gét. A rendőrségi detektívtestületek célja az volt, hogy ott folyjék a nyomozás. A 
detektívek voltak a nyomozók. Ezzel szemben a csendőrségnél a nyomozó munkát 
is az őrsökön szolgálatot teljesítő csendőrök végezték az egyéb közbiztonsági teen-
dői ellátása mellett. A csendőrségi nyomozó alakulatok a nyomozáshoz a szakmai 
hátteret — laboratórium, nyilvántartás stb. — biztosították, illetve a bonyolult ügyek 
kivizsgálásához nyújtottak segítséget, illetve az az őrsök működési területét jelentő-
sen téllépő bűnesetek felderítésébe kapcsolódtak be.  

A mű politikai prekoncepcióktól mentes. A szerzők az objektív történelem-
szemlélet talaján állva, egzakt módon tárgyalják a feltárt témakört. 

A kötet a kereskedelmi forgalomba nem került be. Köteles, illetve tiszteletpél-
dányban részesülnek a szakterület elismert kutatói, a releváns gyűjtőkörű és országos 
hatáskörű közkönyvtárak : a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára, a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtára, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Könyvtára, 
az Országgyűlési Könyvtár és az Országos Széchényi Könyvtár.  

A kötet digitalizált formában is elérhető lesz 2018 őszétől az Országos Széchényi 
Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központ Magyar Elektronikus Könyvtár honlapján: 

www.mek.oszk.hu 
valamint a SZBMRTT honlapján 

www.szbmrtt.atw.hu 
A világhálón a kötet térítésmentesen megtekinthető és letölthető, a sokszorosítása 
azonban tilos, törvénybe ütköző cselekedet. 

A kötet mindenkinek ajánlható, aki elfogulatlan információkból szeretne tájé-
kozódni a témáról, valamint a nyomozó szakemberek, továbbá a szakterület oktatói 
és hallgatói számára is célszerű olvasmány. 
 

Nemzeti rendvédelem-történetünk érdekében kifejtett tevékenységetekhez további 
eredményeket kívánok!  

 

Budapest, 2018. VI. 1. 
              PARÁDI Ákos 
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