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Könyvbemutató, felolvasás, beszélgetés… dedikalás 
 

Sajnálatos, hogy a magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás szervezetének amit a köznyelv leginkább csak 2. vkf. osztályként 
emleget története a napjainkig is alig feltárt. 

Ennek nyilván oka (lehet) a mindenkori hírszerző és kémelhárító szervezeteket teljesen joggal körülölelő titokzatosság, de még 
inkább a szomorú tény, 

hogy a 2. vkf. esetében nagyon kevés korabeli irat maradt fenn, nyugodtan állítható tehát: a magyar katonai hírszerzés 1919 és 1945 
közötti történetének hiteles feltárásához szűkös a forrásbázis. […] 

A jelen kötet tanulmányai természetesen nem adhatnak átfogó képet a szervezet történetéről, de talán közelebb vihetik az 
érdeklődőket annak a megismeréséhez. 

 

 
(a budapesti könyvbemutató) 

 

A szerző nyilatkozatából: 
„Ez egy tanulmánykötet, amelynek a tanulmányai már korábban megjelentek, de nem ilyen részletességgel, és nem ilyen 

alapossággal. 

A kötetben több mint 60 személy életrajzát vázoltam fel, és az ő személyes munkásságuk bemutatásával dolgoztam föl a magyar 
katonai hírszerzés és kémelhárítás 1918 és 1945 közötti történetét. 

Az első tanulmány a szervezetről, annak működéséről szól, a második a szervezet vezetőinek életútját vázolja fel statisztikai 
elemzésekkel, 

a harmadik írás pedig a két világháború közötti időszakban a magyar katonai diplomáciában szolgálatot teljesítő attasék munkáját, 
személyi összetételét és állomáshelyeit mutatja be.”  

 



 

 
 

Prof. Dr. Habil. Szakály Sándor 
 

Törökkoppányban született, 1955. november 23-án. Történész, az MTA doktora. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, 
a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának tagja 

Az általános iskolát szülőfalujában végezte, majd a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskola tanulójaként 1974-ben érettségizett. 

1980-ban történelem-könyvtár szakos bölcsészdiplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, közben Eötvös-
kollégista volt. 

Még ebben az évben a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban tudományos segédmunkatársi állást kapott; itt kezdte tudományos 
munkásságát. 

Fő kutatási területe az 1919 és 1945 közötti Magyarország történelme, az ország második világháborús szereplése, a volt magyar 
rendvédelmi szervek története, valamint a jelzett időszak politika- és sporttörténete. 

 
1982. január 16-án „summa cum laude” minősítéssel a bölcsészettudományok doktorává avatták; disszertációja címe: Magyar tábori 

csendőrség 1938–1944, 
majd 1990 óta a történelemtudomány kandidátusa; értekezésének címe: A magyar katonai elit 1938–1945. 

 
1991. május 1-től a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Legújabb- és Jelenkortörténeti Osztály vezetője lett, 1992. augusztus 1-

től 1997. július 31-ig az intézmény Bécsi Kirendeltségének vezető-helyetteseként dolgozott. 
1997 és 1999 között a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos főmunkatársa, majd 2000. december 31-ig az intézmény 

főigazgatója volt. 
Ezután a Duna Televízió Rt. kulturális igazgatója, majd 2001-től alelnöke lett. 2004. augusztus 1-jétől az év végéig a Magyar 

Országos Levéltár főigazgatójának tanácsadója, főlevéltárosi besorolásban. 
2005. márciusa és 2006. márciusa között az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában dolgozott tudományos kutatóként. 

 
2006 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora, valamint a „történelemtudomány habilitált doktora” (ELTE). 

 
2006. április 1-től a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Társadalomtudományi Tanszékének tudományos 

szaktanácsadója, 2007 szeptemberétől egyetemi tanára. 
2009–2010-ben a veszprémi Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának professzora. 

2011 és 2013 között a Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, a 
Történelemtudományi Doktori Iskola alapítója és vezetője. 

2013-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, tudományos rektorhelyettese és az NKE Rendészettudományi Karának, egyetemi tanára 
egészen kormányzati kinevezéséig. 

2014. január 2. óta a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója. 

 

Belépés díjtalan 

 

Helyszín 
 

Parameter Gondolat Ambulancia 
695 Coxwell Ave. 6. emelet 
(Coxwell-Danforth - 2 percnyire a Coxwell metró megállótól) 

 
Parkolás a P2 parkolóban! 

 

 

Büfé ZÁRVA!  

 

A könyvbemutató résztvevőit süteménnyel, szendviccsel, kávéval, teával, és alkoholmentes 
italokkal vendégeljük meg! 

 
 

Információ:  

 
416-693-8312 

(Parameter Klub) 




