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Tisztelt Tagtársaim, Kedves Szimpatizánsok! 
Ezúton tájékoztatlak Benneteket arról, hogy a Honvédségi Szemle, HU-ISSN 2060-
1506 CXLVI. évf. (2018) 2.sz. 2018 tavaszán megjelent. 

A szám hét rovatában (I. Haderőszervezés- és fejlesztés, II. Nemzetközi tevé-
kenység, III. Vezetés és felkészítés, IV. Logisztika, V. Hadtörténelem, VI. Fórum, 
VII. Szemle) 14 szerző tollából — közülük három fő Ph.D. tudományos fokozatos, 
három fő pedig doktorandusz, illetve 12 fő aktív vagy nyugállományú katonatiszt — 
összesen 14 tanulmányt, valamint 14 nemzetközi katonai és haditechnikai hírt és két 
recenziót közölt.  

A szám a megszokott B/5 méretben, kartonált kötésben jelent meg. A borítóján 
pedig döntően a nemzeti színeinkkel — melyben a zöld szín dominál — ábrázolják 
a Magyar Honvédség (az első borítón) és a Zrínyi Kiadó (a hátsó borítón) szimbólu-
mait. 

Hasznos információkat hordoznak az első és a hátsó borító belső oldalai is. Az 
első borító belső oldalán a szerkesztőségi tagok és a szerkesztőség elérhetőségének, 
valamint a szerkesztőbizottság és a tanácsadó testület tagjainak, továbbá a kiadónak 
a világhálós elérhetőségei, illetve a folyóirat besorolásának, elődjei felsorolásának és 
annak a sajtószövetségnek a feltűntetése szerepel, amelynek a lap tagja. A szerkesz-
tőbizottsági tagok között szerepel dr. SZAKÁLY Sándor DSc habil prof. a Magyar 
Tudományos Akadémia köztestületi tagja, tudományos társaságunk elnökségi tagja.  

Figyelemre méltó az elődfolyóiratok felsorolása, nevezetesen: 
- a Ludovica Academia Közlönye (1873-1907); 
- a Magyar Katonai Közlöny (1908-1930); 
- a Magyar Mars (1920); 
- a Magyar Katonai Szemle (1931-1944); 
- a Honvéd (1946-1951); 
- a Katonai Szemle (1952-1959); 
- a Honvédelem (1958); 
- a Honvédségi Szemle (1960-1990); 
- az Új Honvédségi Szemle (1991-2007); 

amelyek a XIX. századtól napjainkig tartó tiszteletre méltó múltat alkotnak.  
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A hátsó borítót megelőzően, a közlési feltételeket követően, az úgynevezett in-
formációs oldalon szerepel a Honvéd Vezérkar publikálásával megjelent kötetek 
ajánlott jegyzéke. A hátsó borító belső oldalán pedig a Zrínyi Kiadó által gondozott 
„Csapathagyományok” könyvsorozat keretében „Hűség, haza, becsület.” címmel 
megjelentetett kötetről szóló rezümét találhat az olvasó.  
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Történelmi tartalommal — amely tudományos társaságunk tagságát és szim-

patizánsainkat nyilvánvalóan elsősorban érdekli — két cikk jelent meg.  
A „Hadtörténelem” rovatban GULYÁS Géza: Tűzérfelderítésünk kezdetei és 

működése a Nagy Háborúban. című írásában (111-123.p.) a téma nemzetközi és 
magyar vonatkozásait a tűzérfelderítés kezdeteitől tárgyalja. A szerző részletesen 
mutatta be a magyar tűzérfelderítés kialakulásának történetét, helyzetét az Osztrák-
Magyar Monarchiában. A két részesre tervezett cikksorozat második részét a folyó-
irat a következő számában tervezi közölni.  

A „Fórum” rovatban HAUSNER Gábor: Magyar hadtörténelem interdiszcipli-
náris megközelítésben. címmel PERJÉS Géza hadtörténész születésének 100. évfor-
dulója alkalmából. szervezett emlékülésről tudósított. Az emlékülést prof.dr. 
HERMANN Róbert a házigazda Hadtörténeti Intézet és Múzeum nevében az intéz-
mény tudományos parancsnokhelyetteseként nyitotta meg. A rendezvény levezető 
elnöke prof. dr. CSIKÁNY Tamás DSc volt, aki PERJÉS Géza hadtörténész életútját 
ismertette, munkásságát bemutatták: prof.dr. SZAKÁLY Sándor DSc, prof.dr. FODOR 
Pál DSc, dr. NAGY Miklós CSc, dr. HAUSNER Gábor Ph.D., prof.dr. CSIKÁNY Tamás 
DSc. 

A PERJÉS Géza díjban évente egy fő, már bizonyított ifjú hadtörténész része-
sülhet, egy idősebb pályatárs ajánlása nyomán a díj kuratóriumának a döntésével. A 
bronz plakettet — és az azzal járó mintegy 300 000 forintnyi könyvkiadási támoga-
tást — eddig 12 díjazott vehette át.  

A Honvédségi Szemle  2018. évi 2. száma a nagymúltú folyóirat szellemi örök-
ségéhez méltó. Ajánlom a dr. GULYÁS Géza ezds. Ph.D. és dr. HAUSNER Gábor 
alez.Ph.D. által készített írásokat mindazok figyelmébe, akiknek az érdeklődési kö-
rébe tartozik hazánk és nemzetünk történelme. 

 
Nemzeti rendvédelem-történetünk érdekében kifejtett tevékenységetekhez további 
eredményeket kívánok!  

 

Budapest, 2018. VI. 4. 
              Dr. PARÁDI József 
             a társaság elnöke 
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