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Debrecen – A 2. vkf. osztály – történelmi témájú kö tet bemutatóját tartják a 

Benedek Elek Könyvtárban kedden délután.  

Két évtizeden át dolgozott ezen a könyvön a szerző, Szakály Sándor.  A 2. vkf. osztály – 

Tanulmányok a magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás történetéből 1918-1945 című 

kötet nem mindennapi témát vizsgál. 

A könyvvel és a szerzővel, Szakály Sándorral a debreceni olvasók is találkozhatnak a 

Benedek Elek Könyvtárban április 28-án, kedden 16 órától. A rendezvényen – melynek 

szervezői a Rákóczi Szövetség, a Benedek Elek Könyvtár, a Magyar Napló Kiadó és a 

VERITAS Történetkutató Intézet – részt vesz Oláh János, a Magyar Napló Kiadó vezetője 

is. 

Ahogy a szerző vall munkájáról: „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 kémelhárítás 1918 és 1945 

közötti történetét. Az első tanulmány a szervezetőtől, 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. Hogy 

mennyit dolgoztam vele? Ha abból indulok ki, hogy hallgató koromban kezdtem levéltárba 

járni és gyűjteni az adatokat, akkor azt mondhatnám, hogy 35 esztendőt az 

anyaggyűjtéssel. Nyilván a kézirat elkészítése rövidebb időt vett igénybe… Nyugodtan 

mondhatom, hogy két évtizedes munka van benne, és rögtön hozzá kell tennem, hogy 

még nem tekintem teljesen lezártnak, hiszen vannak hiányzó adatok, vannak tévedések, 

vannak elírások és az lenne az igazi, ha meg lehetne majd írni ennek a szervezetnek az 

egész történetét.” 

 




