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                                                                                                                                Tárgy: Folyóiratszám ismertetés 
 

KÖRLEVÉL 

(2018-297) 

Tisztelt Tagtársaim, Kedves Szimpatizánsok! 

Ezúton tájékoztatlak Benneteket arról, hogy a Honvédségi Szemle HU-ISSN 2060-

1506. CXLVI.évf. (2018) 3. száma 2018 nyarán megjelent.  

A szám a szokásos hét rovatból (I. Hadvezetés-fejlesztés, II. Nemzetközi tevé-

kenység, III. Vezetés és felkészítés, IV. Logisztika, V. Hadtörténelem, VI. Fórum, 

VII. Szemle) áll. Az első hat rovatban 12 szerző tollából 11 tudományos és egy ün-

nepi beszéd jelent meg. A szerzők közül két fő Ph.D., két fő pedig DSc. tudományos 

fokozattal rendelkezik, egy fő az MTA rendes tagja, továbbá egy fő a Nemzeti Köz-

szolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájának a doktorandusza, valamint 

három fő nem katona, hanem civil. A civilek közül ketten történelmi, egy fő pedig 

jogi témát dolgozott fel. A GÁL Csaba nyá. mk.ezds. által gondozott „Nemzetközi 

Katonai és Haditechnikai Szemle” rovatban összesen 14 közlés jelent meg. 

A szám a folyóirat megszokott formájában, színezésével és motívumaival ke-

rült kiadásra. Az első borító belső oldala ugyanazokat a hasznos információkat tar-

talmazza, mint amit az előző számok. (Lásd 2018-292. körlevél.) A hátsó borító 

belső oldalán dr. HERMANN Róbert tollából származó, 2018-ban Budapesten a Zrínyi 

Kiadó gondozásában megjelent „Értekezések, vitairatok, cikkek, interjúk 1848-

1915.” című mű ismertetője található. A számban a szerkesztők a 103. és a 153. 

oldalakon még egy-egy könyvismertetőt helyeztek el. BOLDIZSÁR Gábor — GÁLL 

Gábor — NOVÁK Béla szerzőségével jelent meg „A magyar ejtőernyőzés 100 éve.” 

című könyv, amelyhez utószót tagtársunk dr. BODA József nyá. nb.vörgy. aranyko-

szorús ejtőernyős tiszt írt. Ezen utószó részlete képezte a 103. oldalon elhelyezett 

könyvismertető szövegét. A 153. oldalon a Zrínyi Kiadó 2017-ben BRANDT Gyula 

szerzőségével a „Magyar felségjelű MI-24 harci helikopterek.” újonnan megjelent 

könyv ismertetőjét jelentették meg a szám szerkesztői.  

Az első borító után a szám tartalomjegyzéke és a szerzők bemutatása követke-

zik, melyet a hét rovatba csoportosított írások követnek. A szám végén a Honvéd 

Vezérkar könyvajánlója, majd a tanulmányok absztraktjai, végül pedig a közlési fel-

tételek találhatók. 
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Tudományos társaságunk tagságát, illetve a szimpatizánsokat minden bizony-

nyal a két hadtörténelmi tanulmány és a Ludovika Akadémiáról szóló ünnepi beszéd 

érdekli leginkább. 
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BALLA Tibor „Az önálló magyar hadsereg kérdése a kiegyezéstől az I. világ-

háború végéig 1867-1918.” című tanulmánya tartalmazza az önálló magyar haderő 

létrehozását akadályozó és elősegítő korabeli politikai, financiális, technikai, népes-

ségi és képzési körülményeket továbbá azok változásait, valamint a döntéseket elő-

készítő értekezletek lényegét a különböző elgondolásokat, a hadsereg szervezetére 

és irányítására irányuló változtatások elképzeléseit. A szerző 12 forrásra — közülük 

öt német nyelvű, a két legkorábbi még gót betűs szedéssel — 34 jegyzetben hivat-

kozik.  

M. SZABÓ Miklós „A »prágai tavasz« és katonai megszállás magyar diplomá-

ciai iratok tükrében 1968 május - október.” című alkotása az 1968-as csehszlovákiai 

események fél évszázados évfordulója kapcsán időszerű, melyet a szerző két részlet-

ben jelentet meg. Az első részt közölte a folyóirat 2018. évi 3. száma. A szerző a 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum levéltárában található úgynevezett „Zala” irategyüt-

test, valamint a témával foglalkozó három kötetet összesen 45 jegyzetben dolgozta 

fel. 

SZAKÁLY Sándor — társaságunk elnökségi tagja — „A Ludovika Akadémia” 

című beszédét annak az alkalmából mondta el, hogy az 1995-ben alapított Magyar 

Örökség Díj-at kapott a Ludovika Akadémia. A díjátadásra a Magyar Tudományos 

Akadémia dísztermében került sor. A díjat dr. KLINGHAMMER István a Magyar 

Örökség Díj Bizottság elnöke adta át HUSZÁR János altbgy-nek a honvéd vezérkar 

főnöke helyettesének és prof. dr. PATYI Andrásnak a Nemzeti Közszolgálati Egye-

tem rektorának. A beszédben kiválóan és tömören sikerült összefoglalni a tanintézet 

lényegét, szellemiségét, a létét és működését befolyásoló körülményeket. 

A Honvédségi Szemle CXLVI. évfolyamának (2018) 3. száma a korábban pub-

likált számok méltó utóda. A 172 számozott oldal terjedelmű kiadvány korunk szín-

vonalán nyugvó ismereteket nyújt a bemutatott témák tekintetében. A témák sorában 

pedig nemzeti történelmünk méltó helyet foglal el. A folyóiratot jó érzés kézbe ven-

nie minden magyar érzületű embernek, mivel a lap hasábjain nem találkozhat azok-

kal az alattomos nézetekkel, amelyek a múltunkat igyekeznek a jelenünkkel és jö-

vőnkkel szembe állítani, a történelmet felesleges rosszként értelmezik, a nacionaliz-

mus nemes érzését összemossák a sovinizmussal, a hazaszeretetet becsmérlik és a 

hazátlanságot dicsőítik, ezért méltán érezheti az olvasó azt, hogy a Ludovika Akadé-

mia Közlönye szellemiségéhez méltó folyóiratot tart a kezében. 

Ajánlom a számot tagtársaim és szimpatizánsaink figyelmébe! 
  

Nemzeti rendvédelem-történetünk érdekében kifejtett tevékenységetekhez további 

eredményeket kívánok!  
 

Budapest, 2018. VII. 20. 

              Dr. PARÁDI József 

             a társaság elnöke 


