
nem rontó — pontosítás illetve kiegé
szítés megtétele. A járás mozdítható 
nemzetőreinek parancsnoka Czóbel 
Imre 1848-ban már nem volt huszár
főhadnagy. Korábban valóban főhad
nagyként szolgált a 4. (Sándor) huszár
ezredben, de 1846-ban a szolgálatból 
kilépett (9. o.). A Szabolcsba kineve
zett 3 nemzetőr őrnagy sorában a Köz
löny valóban Patay Józsefet említ, 
azonban ez elírás volt, valójában Pa
tay Istvánt nevezték ki, aki 1827—32. 
között az 1. huszárezred hadnagya volt. 
majd kilépett a cs. k. hadseregből (27. 
o.). Az első tíz honvédzászlóalj számá
ra toborzott önkénteseknél 5 láb 2 hü
velyk volt a megkívánt magassági mi
nimum, ez pedig nem 155 cm, hanem 
163 cm. Ujon önértékként ugyanis ab
ban az időben a bécsi láb, illetve hü
velyk volt használatban, ez pedig át
számítva 31,608 és 2,634 cm (35. o.). Az 
1849 májusi újoncozás során 5 láb volt 
a megkívánt magasság, ez pedig az 
előbbiek értelmében 158 cm, 150 helyett 

A csendőrség a rendszerváltásig a 
nem támogatott témák közé tartozott. 
A magyar tábori csendőrség című 
műnek 1990-ben történő megjelené
se azonban azt bizonyítja, hogy min
den rosszallás ellenére is voltak olyan 
lelkes kutatók, akik a támogatott té
mák körén kívül is hajlandóak voltak 
kutatásokat végezni, vállalva annak 
minden nehézségét. A könyv 1990. évi 
megjelenése egyben arra is utal, hogy 
az igazi tudományos műhelyek felvál
lalták a nem ajánlott témakörök vizs
gálatát is, bár a munkák eredményei
nek publikálására 1989 előtt csak óva
tos formában kerülhetett sor. 

A könyv hiánypótló alkotás, hiszen 
napjainkban egyre nagyobb az érdeklő
dés történelmi múltunk torzításmentes 
megismerésére. Ugyanakkor azonban 
tömegesen tapasztalható az előítéletek 

(64. o.). Valószínűleg tollhiba Péchy al
ispán levelében az önkéntes nemzetőr 
zászlóaljhoz kinevezett 21 hadnagy. A 
szabályszerű csapattiszti létszámban 
ugyanis 12 hadnagy szerepel, ehhez 
hozzávetjük még e zászlóalj esetében a 
hadnagyok sorában szereplő számvevő
tisztet és a segédtisztet. A zászlóalj el
indítására 1848. szeptember 22-én ke
rült sor Nyíregyházáról (54. o.). Téve
dés Kralovánszky Gyula szerepeltetése 
a 43. honvéd zászlóalj tisztikarában, ö 
a 48. honvéd zászlóalj századosa volt, s 
a későbbiek során sem került a 43.-ba 
(63. o.). Valószínűleg tollhiba, hogy Bí
ró Szikszó alól, a 48. honvéd zászlóalj
ból szökött meg. Ez a zászlóalj a sza
badságharc során még csak a környé
ken sem járt. Ezen a vidéken tevékeny
kedett viszont a szabolcsi legénységű 
43. honvéd zászlóalj 1848/49 telén, így 
a szökött katona ebbe a zászlóaljba tar
tozhatott (73. o.). 

Kedves Gyula 

és a sztereotípiák továbbélése, kü
lönösen a m. kir. csendőrség esetében. 
Szakály Sándor alkotása a laikusokat 
és a hadtörténészeket egyaránt hozzá
segíti ahhoz, hogy a m. kir. csendőrség 
egy szakterületével alaposabban, a tör
ténelmi tényeknek megfelelően ismer
kedjenek meg. Az alkotás kilenc feje
zetben tárgyalja — napjaink kifejezé
sével élve — a katonai rendészeti szol
gálat alakulását a Magyar Királyság
ban, lényegében 1924-től 1945-ig. 

Az első fejezet az Osztrák—Magyar 
Monarchia véderejének tábori csendőr
ségével ismerteti meg az olvasót, mint 
az I. világháború utáni m. kir. Honvéd
ség katonai csendőrszervezetének előd
jével. A második fejezet a tábori ren
dészet újjáalakítását és működtetését 
vizsgálja Magyarország hadbalépéséig. 
Ezt követi külön fejezetekben a tábo-

SZAKÁLY SÁNDOR 

A MAGYAR TÁBORI CSENDŐRSÉG 

(Zrínyi Kiadó, Budapest, 1990. 457 o.) 
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ri-, illetve csapatcsendőrség bemuta
tása. A katonai rendészeti szervek to
vábbi működésének vizsgálatát a szerző 
a történelmi eseményekhez kapcsolja 
(területvisszacsatolások, német meg
szállás, nyilas hatalomátvétel). A mű 
logikai szerkezete követi azt a törté
nelmi eseménysorozatot, amely megha
tározó jellegű volt a hadseregre, ezáltal 
pedig a katonai rendészeti tevékeny
ségre, annak végrehajtó szervezeteire 
is. 

A szerző művében ismerteti a kora
beli katonai rendészet leglényegesebb 
területeit. Ennek keretében részletei
ben is megismerheti az olvasó a kato
nai rendészeti szervek strukturális fej
lődését, a fegyverzetet, a képzettségi 
követelményeket és a szervezet műkö
désének lényegesebb elemeit, a mozgó
sítási rendszer vonatkozó részét. Mind
ezt azonban nem önmagában, hanem a 
katonai hierarchiához kapcsoltan is
merteti. A műből kitűnik, hogy a tá
bori csendőrség viszonylag kis létszám
mal és igen magas szakmai színvona
lon működött. 

A szerző olyan részleteket tár fel a 
trianoni békediktátum utáni magyar 
tábori csendőrségről, amelyek többé-
kevésbé a szakemberek előtt is isme
retlenek voltak. A szerző rendkívül 
alapos és precíz jegyzetapparátussal 
látta el a művet. Az alkotás minden 
egyes gondolatát részletes forrásfeltá
ró munka támasztja alá, így a törté
nelmi valóságnak megfelel. 

Gazdag a tábori csendőrség fontosabb 
beosztásait betöltő csendőrtisztek lé
nyegesebb életrajzi adatait bemutató 
apparátus. Ez a rész szinte kínálja ma
gát a továbbfejlesztésre. A szerző el
sősorban a Hadtudományi Könyvtár és 
Levéltár, valamint az Országos Levél
tár anyagát hasznosította. A témára 
vonatkozóan a fellelhető anyagot tel
jességre törekvőén jelentette meg mű
vében. Különösen hasznos a téma iránt 
érdeklődők számára, hogy a források és 
a jegyzetek tartalmazzák a tábori 

csendőrségre vonatkozó összes fontos 
rendeletet és szabályzatot. 

A magyar rendvédelem témakörével 
foglalkozó számára, A magyar tábori 
csendőrség című könyv olyan kézi
könyv funkcióját töltheti be, amely 
hathatós segítséget nyújt a rendvéde
lem e sajátos szakterületének alaposabb 
megismeréséhez. A szakember számá
ra ugyanakkor többet is mond, mint a 
laikus olvasó részére. Olchváry Milvius 
Attilának, a bűnügyi munka kiváló mű
velőjének neve például fogalom a rend
védelem történetét kutatók körében. A 
szakma mestereinek megjelenése a Tá
bori Rendészeti Szolgálat élén a szol
gálat működésének színvonalát bizo
nyítja. 

Érdekes a műnek a tábori rendészet 
szolgálati jelvényével foglalkozó kilen
cedik fejezete is. Különösen, ha egybe
vetjük a tábori rendész kerek szolgála
ti jelvényét a m. kir. államrendőrség 
detektív jelvény ével. A két jelvény — 
a felirat kivételével — szinte teljesen 
ugyanaz, önkéntelenül is felvetődik a 
kérdés, vajon a különböző testületek 
nyomozó szolgálatot ellátó tagjainak a 
jelvényeit egyeztették-e valahol. Raci
onálisnak tűnhetett az igény, hogy az 
úgynevezett detektívmunkat végzők 
egyforma, vagy csaknem azonos jel
vényt hordjanak, amelyet szükség ese
tén mutattak fel. így valószínűleg nem 
keletkezhettek kételyek az igazoltatott 
személyekben a hatóság valódiságát il
letően. 

A jelvénykérdés csupán apró mo
mentum, azonban a magyar rendvéde
lemtörténet iránt érdeklődők azzal a 
jogos hiányérzettel fejezhették be a mű 
tanulmányozását, hogy a tárgyilagos és 
alapos mű egyrészt nélkülözi a konzek
venciák levonását, másrészt pedig a té
mának a magyar rendvédelem rend
szerébe történő illesztése elmaradt. Jó 
volna, ha egy újabb alkotás formájá
ban sort kerítene erre a szerző. 

Parádi József 
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Széchenyi István gróf. 

A. Schoefft olajfestménye (1835) alapján. 

(Napló, Bp., 1978., 897. o.) 



Ara: 60,- Ft 

Szerzőink figyelmét felhívjuk az alábbiakra: 

1. A szerkesztőség csak olyan kéziratokat fogad el, amelyek megfelelnek az „első közlés" kívánalmainak. 

2. A kéziratot három példányban kérjük a szerkesztőséghez eljuttatni, mellékelve - új szerző esetében -
külön lapon a szerző nevét, lakcímét, esetleg telefonszámát, munkahelyét, beosztását és tudományos foko
zatát. 

3. Végleges szövegű kéziratokat kérünk, mert a korrektúrában változtatásokra (kiegészítésekre) már nin
csen lehetőség. 

4. A szerkesztőség optimális terjedelműnek az 1,5-2,5 íves kéziratot tekinti - a jcgyzetapparátussal 
együtt. 3 ívet meghaladó tanulmányt technikai okok miatt nehezen tudunk közölni. (Egy ív: 32 géppel írt 
oldal, oldalanként 25 sorral, soronként 50 leütéssel.) 

5. A kéziratok jobb kezelhetősége érdekében kérjük, hogy a másolatokat is az első példánnyal azonos -
nem másoió - papírra gépeljék, normál, nem gyöngybetűs írógéppei. Az esetleges javításokat a második és 
harmadik példányra is kérjük rávezetni. 

6. A kiemeléseket a szerző egyszer húzza alá, a kézirat lapjait folyamatosan és arab számokkal számozza, 
a jegyzeteket a kézirat végére helyezze, külön lapszámozással. 

7. Az idegen nyelvű forrásokból az idézeteket általában magyarra fordítva kérjük, s csak olyan kivételes 
esetekben az eredeti nyelven is, amikor értelmezésük problematikus lehet. 

8. A jegyzetapparátusban a jegyzetszámozás folyamatosan és arab számokkal történjék. A hivatkozott 
mű szerzőjének nevét egyszerű aláhúzással emelje ki a kézirat szerzője és pontosan tüntesse fel a levéltári, 
kézirattári és bibliográfiai adatokat. 

9- Folyóiratunk az évszázadokat római számokkal jelöli. (Az idézetek, tanulmány- és könyvcímek kivéte
lével.) 

10. Recenziók esetében a cím mellett szükségesek a pontos bibliográfiai adatok és idegen nyelvű kiadvá
nyok esetén a cím magyar fordítása is. A recenziók terjedelme az öt kéziratoldalt lehetőleg ne haladja meg. 

11. Nyomdatechnikai és terjedelmi okokból csak minimális illusztrációs anyagot fogadunk el. A szerző a 
számozott és címmel ellátott ábrákat, táblázatokat csatolja a kézirathoz, feltüntetve minden ábra és táblázat 
hátlapján a nevét és a kézirat címét, a kéziratban pedig a táblázatok és az ábrák helyét. 


