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                                                                                                                                              Tárgy: Könyvbemutató 
KÖRLEVÉL 
(2018-288) 

 

Tisztelt Tagtársaim, Kedves Szimpatizánsok! 
Ezúton tájékoztatok Mindenkit arról, hogy a 2018. V. 14-én (hétfőn) 1500 órai kez-
dettel került sor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási épülete V. emeletén lévő 
tanácstermében a  
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. 
kötet bemutatására. 

A rendezvény levezető elnöki tisztjét dr. BODA József hab.doc. nyá.nb.vörgy. 
az MTA köztestületi tagja, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Karának dékánja, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság (SZBMRTT) elnökségi tagja látta el. A levezető elnök a rendezvény meg-
nyitásaként a feletti örömét fejezte ki, hogy egy hónap leforgása alatt már a második 
olyan kötet bemutatására kerülhetett sor, amely nemzeti rendvédelmünk történetével 
foglalkozik, a szerzőtársak között pedig jelen vannak az egyetem doktori iskoláinak 
a hallgatói is. 

A könyvbemutató első előadója dr. PARÁDI József CSc nyá.r.ezds. nyá főisko-
lai tanár, a Magyar Tudományos akadémia köztestületi tagja, a SZBMRTT elnöke 
volt. Az előadó azt a szellemi közeget igyekezett bemutatni, amelyben a kiadvány 
szükségességének a gondolata felmerült, majd a kivitelezésére sor került. Az 
SZBMRTT az alapszabályzatában rögzítette hivatása célját, nevezetesen nemzeti 
rendvédelem-történetünk kutatását, a feltárt eredmények közkinccsé tételét. Ennek a 
keretében dolgozták fel a szerzők a kötetben foglaltakat és osztották meg kutatási 
eredményeiket a nagyközönséggel. Az előadó arról is tájékoztatta a hallgatóságot, 
hogy az SZBMRTT tagjai hazájukat és hivatásukat szerető emberek, akik igyekez-
nek politikai prekoncepciómentesen művelni a szakterületüket. Valamennyien sze-
retik és tisztelik a történelmet. Szívesen együttműködnek hasonló szellemiségű és 
kvalitású személyekkel, illetve szervezetekkel a magyar rendvédelem-történetének a 
kutatása, a történelmi igazság feltárása és közkinccsé tétele érdekében. Tartózkodnak 

   

mailto:paradi.jozsef@gmail.


                                                                 2018 — 288                                                       .   
 

2/3 

viszont azon személyeknek a társaságától, akik valamilyen egyéni vagy csoportos 
érdektől vezérelve különböző előítéletekhez szeretnék igazítani a történelmi esemé-
nyeket és a levont következtetéseket. Az előadó a történelmi igazságkeresés szelle-
misége gyümölcsének nevezte a bemutatott kötetet.  

A könyvet dr. BEZSENYI Mihály r.ddtbk. az Országos Rendőr-főkapitányság 
Készenléti Rendőrsége Nemzeti Nyomozó Irodájának az igazgatója mutatta be. A 
könyvbemutató során elmondta, hogy a Magyar Királyi Csendőrség oly eredményes 
szervezetnek bizonyult, amelynek a bűnfelderítési mutatóit azóta sem sikerült egyet-
len magyar rendvédelmi testületnek sem túlszárnyalnia. Annak ellenére, hogy a tes-
tület legénységi állománya túlnyomó többségének a közoktatási iskolai végzettsége 
csupán az elemi iskola volt, mégis kitűnő eredményeket ért el. Ennek oka pedig a 
személyi állomány erkölcsiségében, a szervezet irányításában rejlett. A testületnek 
nem voltak — más korabeli rendvédelmi szervezethez viszonyítva — sem különle-
ges jogosultságai, sem pedig kimagasló technikai ellátottsága. Az eredményesség 
oka nyilvánvalóan a testületi tagokban rejlett. A testület tagjainak puritán és erköl-
csös életvitele tiszteletre méltó és szinte követhetetlen napjaink viszonyai között. Az 
előadó a csendőr tízparancsolat 8. pontját emelte ki, nevezetesen „Mögötted a tör-
vény, előtted is az legyen!”. Ebbe a mondatba valóban belesűrűsödik a testület er-
kölcsiségének az eszenciája.  

A könyvbemutató harmadik előadójaként dr. ZÉTÉNYI Zsolt ügyvéd, alkot-
mányjogász, jogtörténész, volt országgyűlési képviselő az SZBMRTT tagja osztotta 
meg gondolatait a hallgatósággal. Ő képviselte — mint jogvédő és ügyvéd — a Leg-
felsőbb Bíróság előtt annak a KRISTÓF Lászlónak az ügyét, aki emlékének ajánlották 
a szerzők művüket. Dr. ZÉTÉNYI Zsolt a pert megnyerte, a Legfelsőbb Bíróság 
KRISTÓF Lászlót felmentette és rehabilitálta. Ehhez azonban a védőnek számos ko-
rabeli információt kellett feltárnia és feldolgoznia. Ennek során megismerhette a 
koncepciós per nyomán kivégzett védence életét és jellemét. Ezen ismereteit osztotta 
meg az előadó a hallgatósággal.  

Ezt követően dr. PARÁDI József a szerzői kollektíva nevében fejezte ki tisztele-
tét a könyvbemutatón megjelent FARAGÓ Eszternek, a mártírhalált halt Kristóf 
LÁSZLÓ unokahúgának. 

A könyvbemutató negyedik előadójaként dr. SZAKÁLY Sándor DSc habil prof. 
az MTA köztestületi tagja a VERITAS történetkutató Intézet főigazgatója, az 
SZBMRTT elnökségi tagja a Magyar Királyi Csendőrséget mutatta be. A kötetben 
dr. SZAKÁLY Sándor tollából két tanulmány jelent meg, egyrészt a magyar csendőr-
ség történetét ismertető írás, másrészt pedig a testület nyomozó osztálya parancsno-
kainak biográfiai feldolgozása. Az előadó a témakörben számos érdekes és jellemző 
epizód bemutatásával hozta közelebb azt a világot, amelyben a csendőrök annak ide-
jén a szolgálatukat teljesítették.  

Végezetül SZIGETVÁRI Oszkár r.szds. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ren-
dészettudományi Doktori Iskola doktorandusza a korabeli és napjaink nyomozati te-
vékenységét páthuzamba vonva igyekezett rámutatni azokra a pontokra, amelyekből 
kifejlődött a XXI. századi nyomozó munka.  
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A könyvbemutató közönsége érdeklődően hallgatta az előadók által elmondot-
takat. A hallgatóság többsége az SZBMRTT tagsága, az egyetem oktatói és hallga-
tói, illetve a rendvédelmi testületek munkatársai közül kerültek ki. A bemutató végén 
a hallgatóság a könyv CD lemezen rögzített anyagát vehette át. A rendezvény lezá-
rását követően azonban a hallgatóság még hosszas beszélgetést folytatott a néhai ma-
gyar csendőrségről.  

A könyv papír alapú példányait a releváns gyűjtőkörű és országos hatáskörű 
könyvtárakban lehet majd elérni (Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára, a Ma-
gyar Tudományos akadémia Könyvtára, Országgyűlési Könyvtár, Országos Széché-
nyi Könyvtár és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Könyvtára), illetve a témakör 
avatott kutatói kapnak tiszteletpéldányokat. Az érdeklődők pedig a kötetet térítés-
mentesen letölthetik az Országos Széchényi Könyvtár  

www.mek.oszk.hu 
és a SZBMRTT  

www.szbmrtt.atw.hu 
honlapjáról.  
 
Nemzeti rendvédelem-történetünk érdekében kifejtett tevékenységetekhez további 
eredményeket kívánok!  
 

 

Budapest, 2018. VI. 1. 
              PARÁDI Ákos 
 

http://www.mek.oszk.hu/
http://www.szbmrtt.atw.hu/

