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                                                                                                                                                        Tárgy: Recenzió 
 

KÖRLEVÉL 
(2017-227) 

 
Tisztelt Tagtársaim, Kedves Szimpatizánsok! 
Ezúton tájékoztatlak Benneteket az alábbi kiadványról. 
 

RECENZIÓ 
MARINOVICH Endre (szerk.):Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 
60. születésnapján. 
Budapest, 2016, Veritas - Magyar Napló. I.köt. 413 p., II.köt. 437 p., II.köt. 365 p. 
HU-ISBN 978 615 54 6594 9. 

A B/5 méretű kötetek kartonkötést kaptak. A I. kötet borítójának díszítő 
motívuma a Romfell-féle páncélautó, a II. kötet borítóján az ezstergomtábori 1. 
páncélos hadosztály felsorakozott harckocsijai láthatók, a III. kötetet a 
Magyarországról kivonuló Szovjet Hadsereg T-64-es harckocsi oszlopáról készült 
felvétel díszíti. A három kötetbe szerkesztett tanulmányok 1215 oldalon csaknem 
100 alkotó tollából származnak. 

Az I. kötet elején — a címnegyedívet követő tartalomjegyzék után — a 
szerkesztő előszava található, mely után a köszöntők következnek SEMJÉN Zsolt, 
RAMOSER Christoph és DOBOS László, valamint TAKÁCS Bence Ervin szerzősé-
gével. Ezt követi 88 szerző tollából 88 tanulmány három kötetbe szerkesztve.  

A I. kötetben szereplő 32 tanulmányt négy csoportba sorolták: az „Áttekinté-
sek” címszó alatt kilenc, a „Világtörténet” címszót követően hét, a „Magyar 
történelem a polgári kor előtt” című részben öt, „A »boldog békeidők« kora” című 
fejezetben hét, végül pedig Az I. világháború időszaka” című fejezet alatt öt 
tanulmány található. 

A II. kötetben publikált 34 tanulmányt három csoportba osztották. „A 
forradalmak évei” című fejezetben négy, „A két világháború között” című 
fejezetben 18, végül pedig a „Magyarország területgyarapodásai. A II. 
évilágháború” című fejezetben 12 tanulmány jelent meg. (Számomra rejtély, hogy 
a szerkesztő miért a „területgyarapodás” terminológiát használta, hiszen az 
ünnepelt többször is helytelenítette ezt a terminus technicust, mivel nem arról volt 
szó, hogy a Magyar Királysághoz korábban nem tartozó területeket csatoltak, 
hanem arról, hogy az elcsatoltak egy részét visszacsatolták. 
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A III. kötetben közölt 22 tanulmányt két fejezetben jelentették meg. Az „1945 
után” című fejezetben 17, „Az 1989/90. évi rendszerváltozástól napjainkig” című 
fejezetben pedig öt tanulmány található. A III. kötet végén szerepel az ünnepelt 
munkásságát méltató hat alkotás. Végül pedig a kötetet a „Tabula Gratulatoria” 
zárja, melyben 107 személy neve szerepel.  

A tanulmányok témái szerteágazóak, mint ahogyan az ünnepelt munkássága is 
sokrétű. A tanulmányok témái oly mértékben eltérőek, hogy azok összehasonlítása 
lehetetlen. Nyilvánvalóan a sokféle szerző sokféle színvonalat és stílust képvisel. 
Közös azonban bennük, hogy hosszabb rövidebb ideig valamilyen formában 
mindannyian az ünnepelt szellemi alkotótársai voltak. 

A kötetek bemutatására az ünnepelt születésnapjára az ünnepségén került sor a 
Magyar Honvédség Művelődési Házában a 1140 Budapest, Stefánia út 34. szám 
alatt. A rendezvény jó hangulatban, baráti légkörben valósult meg 2016. XI. 23-án, 
szerdán a délutáni órákban. A rendezvény egyedülállónak bizonyult abban a 
tekintetben, hogy az ünnepeltet egyszer már felköszöntötték a 60. születésnapja 
alkalmából, akkor azonban csupán — mivel a kötetek még nem készültek el — egy 
tanulmánycím jegyzéket olvastak fel. Az ünnepi kötetek bemutatására és az 
ünnepelt „igazi” felköszöntésére pedig a 2015. évi rendezvény után kerek egy 
évvel később került sor. 

Az ünnepelt tudományos társaságunk alapításának éve óta — azaz 1990 óta — 
aktív tagja a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaságnak. Az őt köszöntő szerzők közül öt fő, a „Tabula Gratulatoria”-ban 
szereplők közül pedig három fő tudományos társaságunk tagja. 

A III. kötetet az ünnepelt szerzőségével készült tudományos alkotások 
jegyzéke zárja. 35 év alatt az ünnepelt összesen 338 írásművet alkotott. 

Összességében a magyar szellemi életet gyarapító alkotás keletkezett a három 
kötetes tanulmánygyűjtemény létrehozásával, melynek a megismerését mindenki 
számára jó szívvel ajánlhatom. Nincs ugyan tudomásom arról, hogy a három kötet 
bekerül-é a kereskedelmi forgalomba vagy sem, azonban azok az Országos Széc-
hényi Könyvtár, az Országgyűlési Könyvtár és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
Könyvtárának a polcain a 2017. évben előbb-utóbb minden bizonnyal már 
elérhetők lesznek. 

Az érdeklődők számára ezúton ismertetem a három kötet tartalomjegyzékét. 
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A magyar tudóstársadalom szívet melengető rendezvényén került sor a három 
kötet bemutatására amikor az ünnepelt kutatótársai bajtársi szeretettel ajánlották dr. 
SZAKÁLY Sándor prof. születésnapjának tiszteletére szellemi alkotómunkájuk 
gyümölcseit.  
 
Nemzeti Rendvédelem-történetünk művelése érdekében kifejtett tevékenységetek-
hez további eredményeket kívánok! 
 
Budapest, 2017. I. 2. 
 
 
 
     Dr. PARÁDI József 
     a társaság elnöke 


