
                                                                 2018 — 284                                                       .   

1/2 

 
"Cum historia pro securitate!" 

 SZEMERE BERTALAN  
 MAGYAR RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI 
 TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG   
  : H-1037 Budapest, Haránt utca 12. 
  : (+36/06-1) 250-6199   ;   @ : paradi.jozsef@gmail.com 
                     Web: http://www.szbmrtt.atw.hu 

     A körlevelek megtalálhatók a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság honlapján 
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Tisztelt Tagtársaim, Kedves Szimpatizánsok! 
Ezúton tájékoztatlak Benneteket arról, hogy a VERITAS Történetkutató Intézet 
2018 tavaszától hírlevelet jelentet meg a világhálón, amelyben az intézmény mun-
katársaival, illetve az általuk művelt témákkal kapcsolatos eseményekről és eredmé-
nyekről nyújt tájékoztatást. 

A hírlevél első száma öt rovatot tartalmaz.  
Az „Arcél” rovatban az intézet két munkatársa — VESZPRÉMY László Bálint 

történész és GÉCZI Róbert informatikus-szerkesztő — mutatkozik be.  
A „VERITAS-est” előadás-sorozat 2018. IV. 3-ai, 31. rendezvényén a „Bécs 

vagy Belgrád? A kiegyezés a nemzetiségi kérdés tükrében.” címmel HERMANN Ró-
bert a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos munkatársa és ifj. BERTÉNYI 
Iván a Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója, valamint SCHWACZWÖLDER Ádám 
a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos segédmunkatársa mutatták be a té-
mát.  

A „Főbb hírek” rovatban az első közleményében: 
- a VERITAS Történetkutató Intézet munkatársai ANKA László és OROSZ László 

„Két »politológus« vitája: TISZA István és JÁSZI Oszkár a választójogról.” és „A 
zsidó sajtóhegemónia elleni küzdelem a hazai német mozgalom sajtójának korai idő-
szakában 1917-1920.” című előadásainak a rezüméjével ismerkedhet meg az olvasó, 
amelyek a Szegedi Virtuális Intézet Közép-Európa kutatására létrehozott intézménye 
által szervezett konferencia-sorozatnak a „Többnemzetiségű államok keletkezése és 
felbomlása Közép-Európában.” című 10. rendezvényén hangzott el. 

- A rovat második híre a 2018. III. 7-én az Eötvös Kollégium nagytermében lezaj-
lott könyvbemutatóról nyújt tájékoztatást. A rendezvényen KOVÁCS Kálmán Árpád 
„Az erdélyi valláspolitika rendszere 1760-1770.” című monográfiája kerül bemuta-
tásra. 

- A rovat harmadik híre, hogy KOVÁCS Kálmán Árpád a VERITAS Történetkutató 
Intézet Képviseletében a hódmezővásáhelyi Szeremlei Társaság évkönyvének a be-
mutatásán „Szabadság és üdvbizonyosság toposzai Baltazár Dezső 1921. XI. 6-ai 
hódmezővásárhelyi beszédeiben.” címmel tartott előadást.  

A „Könyvjelző” rovatban TÓTH Eszter Zsófia „Ceruzavonások Antall József 
arcéléhez.” címűművének recenziójával ismerkedhet meg az olvasó.  
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A „Hírek röviden” rovat összesen nyolc eseményről nyújt rövid tájékoztatást: 

- 2018. III. 8-án (csütörtökön) a Józsefvárosi Galériában — SZAKÁLY Sándornak 
a Magyar Napló és a Fókusz Egyesület által „Múltunkról és jelenünkről.”  címmel 
publikált válogatott interjúkötete megjelenése alkalmából — rendezett könyvbemu-
tatón BÁBA István irodalomkritikus, egyetemi magántanár SZAKÁLY Sándorral foly-
tatott nyilvános beszélgetés során mutatta be beszélgetőpartnere személyiségét és 
munkásságát. 

- 2018. III. 14-én (szerdán) a hódmezővásárhelyi emlékpont „A forradalom nyo-
mában 1848/1849 utóélete.” címmel szervezett konferencián a VERITAS Történet-
kutató Intézet képviseletében LIGETI Dávid „A forradalom utolsó tábornoka. Görgei 
Artúr halála és temetése 1916-ban.” címmel tartott előadást. 

- 2018. III. 20-án, kedden a Keresztény Konzervatív Egyesület meghívására 
SZAKÁLY Sándor „Magyarország a II. világháborúban.” címmel tartott előadást. 

- 2018. III. 23-án (pénteken) jelent meg a „Lymbus Magyarságtudományi Közle-
mények 2017.” című évkönyve, melyben a VERITAS Történetkutató Intézet három 
munkatársának jelentek meg tanulmányai. 

- 2018. III. 24-én (szombaton) 90. alkalommal adták át a „Magyar Örökség” díjat. 
Elismerésben részesült: a Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán alapfokú Művészeti Is-
kola és Általános Iskola művészetoktatási tevékenysége, ILLYÉS Géza sebészorvos 
iskolateremtő munkássága, a Ludovika Akadémia, GERGELY Ferenc orgonaművész 
egyházzenei munkássága, ERDÉLYI Géza református püspök közösségépítő szolgá-
lata, PÁLOS Frigyes keresztény kultúráért végzett sokrétű szolgálata, MÓRA Ferenc 
örökségfeltáró és irodalmi munkássága.  

- 2014. III. 28-án (szerdán) a Magyar Hadtudományi Társaság meghívására a 
VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója SZAKÁLY Sándor „Magyarország 
hírszerzése 1919-1945.” címmel tartott előadást.  

A hírlevél olvasásakor a bővebb információra igényt tartott „klikkelés” útján 
érhetik el a megfelelő felületet a világhálón.  

A VERITAS Történetkutató Intézet Hírlevelével való ismerkedés során az ol-
vasó benyomást szerezhet arról, hogy az intézmény milyen szellemi potenciál birto-
kában hasznosítja képességeit nemzettudatunk fejlesztése érdekében.  

Bővebb információ a hírlevél olvasása során nyerhető, amelyre fel lehet irat-
kozni a VERITAS történetkutató Intézet honlapjának kezdő oldala aljának a jobb 
sarkában: http://www.veritasintezet.hu/hu/  

 

Nemzeti rendvédelem-történetünk érdekében kifejtett tevékenységetekhez további 
eredményeket kívánok! 

 
Budapest, 2018. IV. 5. 
              Dr. PARÁDI József 
              a társaság elnöke 
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