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Tisztelt Tagtársaim, Kedves Szimpatizánsok! 
Ezúton tájékoztatlak Benneteket arról, hogy 2016 nyarán megjelent a Magyar 
Honvédség központi folyóiratának a Honvédségi Szemlének a CXLIV. évfolyam 
(2016) 4. száma a folyóirat megszokott színvonalas kivitelezésével. A periodika ezen 
száma 167 oldalon 7 rovatban 14 tanulmányt, 1 konferenciáról szóló tájékoztatót, 
továbbá a „Nemzetközi Katonai és Haditechnikai Szemle” című írás keretében 13 
közleményt, valamint tudományos társaságunk tagjának SZAKÁLY Sándornak „Tria-
non, honvédség, háború, sport.” című könyvének a recenzióját tartalmazza. Az im-
presszum és a közlési feltételek feltalálhatóságát tartalmazó közlés a borító belső 
oldalán, a hátsó borító belső oldalán pedig a Zrínyi Kiadó által „A Magyar Honvédség 
negyedszázada. A rendszerváltástól napjainkig.” címmel kiadott 448 oldal terjedelmű 
kötet recenziója található. SZAKÁLY Sándor „Trianon, honvédség, háború, sport.” 
című könyvének a recenzióját tudományos társaságunk a 2013-86. számú (2013. VIII. 
16.) körlevélben közöltük és a Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae 
Praesidii Ordinis) XXII.évf. (2013) 39-40-41-42. összevont számának „Szemle” 
rovatában is megjelentettük a 60-61. oldalakon. 

A szám tartalomjegyzéke az 1. és a 2. oldalakon található, a szerzők rövid bemu-
tatója pedig a tartalomjegyzéket követi.  

Olvasóközönségünk számára nyilvánvalóan a „Hadtörténelem” rovatban POLL-
MANN Ferenc tollából „Magyar katonák Albániában.” címmel megjelent 5 oldalas 
tanulmány (119-123.p.) tarthat számot a legjelentősebb érdeklődésre. A szerző írásában 
a kevésbé ismert magyar-albán katonai kapcsolatok történetébe vezeti be az olvasót. A 
tanulmány 7 jegyzetet tartalmaz, közülük 2 magyar, 3 pedig német nyelvű, köztük 
feltalálhatók az Osztrák Állami Levéltár vonatkozó iratainak a jelzetei is. 

A hagyományainak megfelelően esztétikus formában megjelenő és színvonalas 
tartalmú folyóiratszámot valamennyi érdeklődő figyelmébe ajánlom! 
 
 
 

Nemzeti Rendvédelem-történetünk művelése érdekében kifejtett tevékenységetek-
hez további sikereket kívánok! 
 
 
 

Budapest, 2016. VIII. 11.  
     Dr. PARÁDI József 

a társaság elnöke 

 


