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     A körlevelek megtalálhatók a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság honlapján 
 

                                                                                                                                       Tárgy: Folyóiratismertetés 
 

KÖRLEVÉL 
(2018-270) 

 

Tisztelt Tagtársaim, Kedves Szimpatizánsok! 
 
Ezúton tájékoztatlak Benneteket arról, hogy a Honvédségi Szemle, HU-ISSN 2060-1506 
CXLV.évf. (2017) 1.sz. 2017 februárjában megjelent. 

A szám hat rovatában (I. Haderőszervezés- és fejlesztés, II. Nemzetközi tevékenység, 
III. Vezetés és tevékenység, IV. Logisztika, V. Hadtörténelem, VI. Szemle) összesen 12 ta-
nulmányt, valamint 11 nemzetközi katonai és haditechnikai hírt, továbbá négy recenziót kö-
zöl: 
 

 

 

mailto:paradi.jozsef@gmail.


                                                            2018 — 270. körlevél                                                 .   
 

2/3 

 
 

PARODA Rita a HORVÁTH Miklós és KOVÁCS Vilmos tollából származó „Magyaror-
szág az atomháború árnyékában.” című, a Zrínyi Kiadó által 2016-ban publikált 390 oldal 
terjedelmű művet mutatja be könyvismertetőjében. 

SZAKÁLY Sándor — tudományos társaságunk tagja — a VIRÁG Ajtony szerzőségével 
készült „Csaták tigrisei! A Károly Csapatkereszt története.” című, a Monarchia Kiadó és a 
Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely által közzétett 162 oldal terjedelmű kötetet mu-
tatja be ismertetőjében. A Károly Csapatkeresztet — magyar királyként IV., osztrák császár-
ként I. — HABSBURG Károly alapította, a trónra lépését követően 1916. XII. 13-án. A kitűn-
tetésre mindenki jogosulttá vált, aki az első vonalban esküjéhez híven, hűségesen helyt állva 
12 heti szolgálatot teljesített. A Károly Csapatkeresztet az Osztrák-Magyar Monarchia 
véderejének valamennyi részében (közös haderő, honvédség, népfelkelés, Landwehr, Land-
sturm, haditengerészet) szolgálatot teljesítő rendfokozatra, nemzetiségre, felekezetre való 
tekintet nélkül. Az 1938 utáni „zsidó törvények”-kel szemben is védelmet nyújtott egy ideig 
a Károly Csapatkereszt birtoklása. A szép kivitelű könyvből megismerhető a kitüntetés ala-
pításának körülményei, az adományozás folyamata, a kitűntetés alapszabályzata és leírása, 
a gyártók jegyzéke és jelzéseik. a recenzió készítője azzal zárta ismertetőjét, hogy „Érdemes 
kézbe venni dr. VIRÁG Ajtony munkáját!” 

Úgynevezett doboz-könyvről is hírt ad a szám, amely „Remény és pokol 1956.” cím-
mel jelent meg a Zrínyi Kiadó és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum közös kiadásaként az 
1956-os forradalom és szabadságharcról. A mű több mint 200 fényképet és térképet, vala-
mint dokumentumok másolatait tartalmazza. A kötet mellékletét képezi két DVD és egy CD 
valamint egy nemzetőr karszalag. 

A negyedik, meglehetősen szűkszavú könyvismertető a szám hátsó borítójának belső 
oldallára került, ahol a bemutatott kötet borítójának a fényképe található a műt ismertető 
szöveg társaságában. A PLIHÁL Katalin szerzőségével készített „Nyomtatott magyar föld- és 
éggömbök 1840-1990.” című kötetről szóló ismertetőből megtudhatjuk, hogy a 102 ismert 
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magyar földgömb közül a könyv 72 földgömbbel foglalkozik, amelyek a kötethez mellékelt 
DVD lemezen is szerepelnek. A DVD lemez egyben lehetővé teszi azt is, hogy — a Google 
Earth alkalmazásához kapcsolódva — összevethetővé váljanak a földgömbök napjaink tér-
képeivel. A Zrínyi Kiadó által publikált A/4 méretű kötet 150 színes fényképet tartalmaz. A 
míves köteteket és a földrajz iránt érdeklődők számára ajánlott a mű olvasása. 
 
Nemzeti rendvédelem-történetünk művelése érdekében kifejtett tevékenységetekhez to-
vábbi sikereket kívánok! 
 
 
Budapest, 2018. I. 28. 
 
              Dr. PARÁDI József 
              a társaság elnöke 
 


