
 
 

A SZERKESZTŐ ELŐSZAVA 
_____________________________________________________________ 
 

Hallgatóimnak, valamint dr. Ulmann György r. ezre-
des, rendőrségi főtanácsos és Endrődy Géza, egykori 
csendőr főhadnagy (később Losonc és Gyula város 
rendőrkapitánya) emléke előtt tisztelegve.  

 
bűnügyi nyomozás tudományának első hazai szakkönyve 
1897-ben, 121 évvel ezelőtt jelent meg Losoncon, Endrődy 
Géza tollából, a Kármán-féle Könyvnyomda gondozásában. 

A második kiadás egy esztendővel később, 1898-ban, 120 éve látott 
napvilágot Budapesten (Singer és Wolfner munkáját dicséri). Ennek 
az egyedülálló műnek a címe: A bűnügyi nyomozás kézikönyve.  

A budapesti megjelenés 120. évfordulója már önmagában is okot 
szolgáltat a szerzemény újrakiadására. A bűnügyi nyomozás kézi-
könyve azonban nem csupán egy antik könyvritkaság: a méltatlanul 
elfeledett, de visszafogottan fogalmazva is csak kevésbé ismert szer-
ző munkája igazi csemege a kriminalisták számára. A szakkönyv 
megállapításainak bizonyos részei napjainkban is érvényesek, sőt, 
továbbgondolásra alkalmasak és érdemesek. Nem mellesleg a – 
munkaszervezési, nyomozásetikai, valamint krimináltechnikai, 
krimináltaktikai és kriminálmetodikai ismereteket egyaránt tartal-
mazó – mű kriminalisztikatörténeti kuriózum, egyben kortörténeti 
dokumentum, és nem csak a beavatottak számára.  

A kézikönyv szerzőjének neve mellé sokan társítják a „csendőr fő-
hadnagy” jelzőt, ami nem teljesen helytálló. Endrődy ugyan 1883 má-
jusától 1895 áprilisáig valóban csendőrtisztként szolgált (főhadna-
gyi rendfokozattal vonult nyugállományba), de A bűnügyi nyomo-
zás kézikönyve első kiadásakor (1897) Losonc, a második kiadás 
megjelenésekor (1898) pedig Gyula rendőrkapitánya volt. A kézi-
könyvet tehát rendőrként írta, és „mint rendőrkapitány halt meg 1900. 
szeptember hó 12-én”.1  

                                                 
1 Dr. Preszly Lóránd: A csendőrség úttörői, 177. oldal (Budapesti Hírlap Nyomdája, 
Budapest, 1926). Endrődy vázlatos életútja jelen kiadás XVIII. fejezetét követő első 
részben olvasható (Pályakép Endrődy Gézáról).  
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A kézikönyv első kiadásának szerzői előszavából kitűnik, hogy az 
annak megírásához forrásként felhasznált, a Vizsgálóbírák kézikönyve 
című2 kétkötetes művet németről magyarra maga Endrődy fordította 
le (3. oldal). Az csakugyan ténykérdés, hogy a kézikönyvet Endrődy 
„dr. Grosz János grázi cs. kir. államügyész munkája, saját tapasztalatai és 
egyéb források nyomán írta” (az idézet a mű budapesti második kiadá-
sának belső borítóján olvasható, ellenben a „saját tapasztalatai” szö-
vegrész az első kiadás belső borítójáról hiányzik). Az viszont több 
mint kétséges, hogy „a magyarul tökéletesen, németül és szerbül kielégí-
tően”3 beszélő szerző képes volt egyedül megbirkózni a szakkifejezé-
sektől hemzsegő német szöveggel. A fordításhoz gyaníthatóan szak-
ember vagy szakemberek segítségét vette igénybe. Mindez természe-
tesen semmit nem von le a kézikönyv értékéből, és nem csorbítja 
Endrődy érdemeit sem.  

A bűnügyi nyomozás kézikönyvének első és második kiadása között 
lényeges formai és tartalmi különbség nincs.  

Az első kiadás 281 oldal, a második kiadás pedig 361 oldal terje-
delmű. A 80 oldalnyi többletkülönbség oka egyfelől az eltérő lapmé-
retben és margószélességben rejlik, másfelől a második kiadás kiegé-
szült egy 17 oldalas „betűsoros” tárgymutatóval. Ez utóbbi – 
Endrődy szerint – a kézikönyv „gyors és könnyű kezelését lényegesen 
fogja elősegíteni” (4. oldal).  

Szembetűnő eltérés, hogy a mű első kiadását a szerző „a m. kir. 
csendőrség, városi és járási rendőrhatóságok, valamint a vizsgálóbírák, kirá-
lyi ügyészségek s általában a bűnügyekkel foglalkozó egyének részére” 
ajánlja (belső borító), míg a második kiadás ajánlásában a „városi és 
járási rendőrhatóságok” helyett az „összes rendőrhatóságok és rendőrök” 
megnevezés szerepel (ugyancsak a belső borító).  

A kézikönyv második kiadásának 5. oldalán a következő lábjegy-
zetbejegyzés olvasható: „Ahol e könyvben csendőrről vagy csendőrtisztről 
van szó, az alatt egyszersmind a rendőr, illetőleg a rendőrtiszt is értendő”. 
Ez a bejegyzés az első kiadásban nem szerepel. Endrődy az első kia-
dás megjelenését követően nyilvánvalóan „felismerte a helyzetet”, 
miszerint Magyarországon nem csupán a csendőrség, hanem a 

                                                 
2 A mű eredeti címe, Hans Gross: Handbuch für Untersuchungsrichter als System Der 
Kriminalistik (a szerkesztő megjegyzése – a továbbiakban a lapalji lábjegyzetek forrását 
csak akkor jelzem, ha nem tőlem származik).  
3 A csendőrség úttörői, 177. oldal.  
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rendőrség is nyomoz (sőt, Budapesten, a vármegyeszékhelyeken és a 
szabad királyi városokban, főszabály szerint a csendőrség nem nyo-
mozhatott). Megjegyzendő, hogy a kézikönyv megjelenésekor a 
székesfővárosban, miháldi báró Splényi Ödön vezetésével már 
funkcionált a Detektívtestület (Splényi bárót 1886. április 17-én fe-
lügyelői címmel és kapitányi ranggal megbízták a detektívosztály 
szervezésével, amelynek 1890-ig állt az élén).4  

A bűnügyi nyomozás – átdolgozott vagy inkább kiegészített – ké-
zikönyve a szerkesztő, valamint az első és a második kiadás szerző-
jének előszavával kezdődik, majd a tizennyolc eredeti fejezet követ-
kezik. A mű Endrődy-pályaképpel, forrás- és irodalomjegyzékkel, 
régies szavak jegyzékével, végül betűsoros tárgymutatóval zárul. Ez 
utóbbi csak a kézikönyv második kiadásában szerepel, de az átdol-
gozott műben a kiegészített és többszörösen permutált változat ol-
vasható. A szerkesztő előszava, a pályakép, az irodalomjegyzék és a 
régies szavak jegyzéke a kézikönyv mindkét kiadásából hiányzik, e 
részeket jómagam „találtam ki”.  

A szerkesztői előszóban mellőzöm a kézikönyv rövid tartalmi ösz-
szefoglalását (tessék elolvasni a művet), de a fejezetcímeket a rend 
kedvéért felsorolom. Akit érdekel a mű rezüméje, annak javaslom 
Ibolya Tibor: Az első magyar kriminalisztikai tankönyv és szerzője című 
szakcikkét.5 A kézikönyv fejezetcímei a következők:  

I. A csendőrről  
II. A kikérdezésről  
III. A helyszíni szemle  
IV. A szakértőkről  
V. A gonosztevők furfangjairól  
VI. A tolvajnyelvről  
VII. A cigányokról  
VIII. A babonáról  
IX. A lőfegyverekről  
X. Különféle ösmeretek  
XI. A lábnyomról és egyéb nyomokról  

                                                 
4 Lásd dr. Kovács Gyula: Báró Splényi Ödön, a főváros első detektívfőnöke. Obsitos 
Detektívek Lapja 2014/3–4. szám, 4–7. oldal (Obsitos Detektívek Egyesülete, Buda-
pest, 2014).  
5 Ibolya Tibor: Kriminalisztikatörténeti tanulmányok, 31–45. oldal (Patrocinium Kiadó, 
Budapest, 2015).  
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XII. A vérnyomokról  
XIII. A titkosírásokról  
XIV. A lopásról  
XV. A csalás és hamisítás  
XVI. A gyújtogatásról  
XVII. A testi sértésekről  
XVIII. A csendőr teendői szerencsétlenségek alkalmával  
A fejezetek – a XIII. és a XVIII. kivételével – további címekre tago-

zódnak, sőt, a II., a IV–V. és a XIV. fejezet egyes címei alcímeket is 
tartalmaznak. A hármas tagolású, decimális szerkezetű (és az online 
változatban ergonomikus) tartalomjegyzék 5 oldal terjedelmű.  

Hangsúlyozni szeretném, hogy a kézikönyv eredeti szövegén – 
néhány kivételtől eltekintve – nem változtattam.  

A módosításoknál a rendezőelv alapvetően az új magyar helyes-
írási szabályzat volt.6 Szükségszerűen kijavítottam tehát a hosszú, il-
letve a rövid magánhangzókat, valamint egyes szavak régies írás-
módú hosszú vagy rövid mássalhangzóit [például: tulajdonkép (tulaj-
donképp), épen (éppen) stb.]. Ugyancsak megváltoztattam a kétjegyű 
rövid és hosszú mássalhangzók írásmódját [például: álczázás (álcá-
zás), tárcza (tárca), illetve melylyel (mellyel), veszélylyel (veszéllyel) 
stb.), és nem kerülhette el a sorsát néhány vonatkozó névmás sem 
[például: a ki (aki), a mi (ami) stb.].  

A továbbiakban a Word szövegszerkesztő helyesírás-ellenőrző 
programjára hagyatkoztam. A rendezőelv itt az volt, hogy amelyik 
szót hibásnak jelölte a program, azt kijavítottam… Azaz mégsem: jó 
néhány archaikus kifejezést meghagytam, mivel úgy ítéltem meg, 
hogy Endrődy szép, veretes magyar nyelven íródott könyvéhez vé-
tek lett volna hozzányúlni. Így megmaradtak – egyebek mellett – az 
aszkór, a búvhely, a delejtű, az erőművileg, a fotografírozás, a gondolnók, a 
helyszínén, az izgoncok, a jóhiszeműleg, a kinyomatát, a leend, a 
marhajárlat, a nehézkór, az ösmer (az összes toldalékolt, ragozott válto-
zatában és szóösszetételében), a parkettirozott, a rajtaéretik, a spagát, a 
szélhűdés, a tätovirozás és a vagabund stb. szavak. Vajon napjainkban 
mennyien ismerik a jelentésüket?  

A meghagyott eredeti kifejezések egyenes következménye lett a 
régies és idegen szavak jegyzéke, amelyet próbáltam kellő gondossággal, 

                                                 
6 Tóth Etelka (szerk.): A magyar helyesírás szabályai – Tizenkettedik kiadás (Akadé-
miai Kiadó, Budapest, 2015).  
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de mindenekelőtt a mű és szerzője iránti tisztelettől vezérelve össze-
állítani.  

A bűnügyi nyomozás kézikönyve eredeti szövegén tehát nem, 
vagy csak alig-alig változtattam, azonban a művet néhány szöveg-
közti jegyzettel és számos (közel 280) lapalji lábjegyzettel kiegészítet-
tem. Ezeknek a jegyzeteknek nem kevés hányada szakirodalmi hi-
vatkozás. A fennmaradó jegyzeteket egyfajta magyarázatoknak 
szántam, amelyek a kézkönyvnek az idők múlásával meghaladottá 
vált állításait cáfolják, vagy egyes részeit értelmezik, valamint az 
olvasó számára megkönnyítik a mű befogadását. Ezt a témát itt és 
most részletesebben nem ismertetem, mert az inkriminált fejezetek 
olvasásakor úgyis mindenre fény derül.  

A könyvet úgynevezett „olvasóbarát” változatban szerkesztettem. 
Eszerint a bekezdések (egyes gondolati egységek), valamint az oldalak 
első és utolsó soraiban nincsenek az elválasztásból eredő töredék-
szavak. Ahol mégis (kevés ilyen akad), ott a sorok széthúzásának 
esztétikai, illetve technikai akadályai voltak.  

Végül, de nem utolsó sorban, köszönettel tartozom egykori 
munkatársamnak és barátomnak, Keglovicsné Mester Györgyi ny. r. 
alezredes asszonynak, aki olvasószerkesztőként nem először van a  
segítségemre, és aki maga is többkötetes író.  

Köszönettel tartozom feleségemnek, dr. Kovácsné Lázár Mária Ri-
tának, aki egyfelől tehermentesített az otthoni feladatok alól (így is 
majd’ egy esztendőbe tellett, mire „összeraktam” a kézikönyvet, 
amelynek minden egyes betűjét vagy karakterét saját magam billen-
tyűztem, illetve szövegszerkesztettem), másfelől lelkesen „ötletelt”, 
valamint segített az eredeti mű és a kézirat összehasonlításában 
(szinte rettegtem attól, hogy esetleg egy-egy bekezdés véletlenül 
kimarad).   

Köszönet illeti még Bosnyák László (Bosi) barátomat, aki közre-
működött a külső borító szerkesztésében.  

________________________  
 
Azt gondolom, most már igazán ideje lesz „elengednem” Endrődy 
Géza könyvét. A művet jó szívvel ajánlom hallgatóimnak, a rendé-
szeti szakközépiskolák és felsőfokú tanintézetek diákjainak, valamint 
minden bűnüldözőnek, kriminalistának, hagyományőrzőnek és az 
olyan „beavatatlanoknak” is, akiket érdekel, hogy a „boldog békeidőkben” 
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miképpen nyomozott vagy nyomoztak „a m. kir. csendőrség, az összes 
rendőrhatóságok és rendőrök, valamint a vizsgálóbírák, királyi ügyészségek 
s általában a bűnügyekkel foglalkozó egyének” (második kiadás belső 
borító).  

Útjára engedem tehát A bűnügyi nyomozás kézikönyvét, néhai pa-
rancsnokom és barátom, dr. Ulmann György r. ezredes, rendőrségi 
főtanácsos, és a szerző, Endrődy Géza emléke előtt tisztelegve.  

Végezetül hadd idézzem Zám Tibor sorait, amelyekkel teljes mér-
tékben azonosulni tudok, és amelyek néhány könyvem mottójául is 
szolgáltak: „Soha nem sietek, tapintom, forgatom, méregetem témáimat, és 
csak akkor kezdek megírásukhoz önbizalommal, ha már birtokomban érzem a 
kellő és kézhez álló eszközöket. De hadd mondjam még egyszer: az alázattal 
végzett munka ihletében is meg-megkísért a kétely, hogy jól végzem-e a 
dolgomat?”7  

Kérem, fogadják e könyvet tisztelettel és szeretettel!  
 
Bp. – Kőbánya, 2018. január 22.  
 

Dr. Kovács Gyula 
ny. r. alezredes 

 
 

                                                 
7 Zám Tibor: Szeplős fogantatás, részlet a könyvborító fülszövegéből (Magvető Kiadó, 
Budapest, 1983).  


