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Tárgy: Államfői elismerést kapott dr. SZAKÁLY Sándor

KÖRLEVÉL
(2020-440)
Tisztelt Tagtársaim kedves Szimpatizánsok!
Ezúton tájékoztatlak Benneteket arról, hogy prof. dr. SZAKÁLY Sándor DSc. tagtársunknak — aki tudományos társaságunknak a szervezet alapítása óta tagja — az államfő Széchenyi Díjat adományozott 2021. III. 15-én. A Széchenyi Díjat 1990-ben
alapították. Annak adományozható, aki „a tudományok, a műszaki alkotások, a műszaki fejlesztés, a gyógyítás, az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú,
példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ért el.”
2000-ben a díj formai elemeit jelentősen módosították, a jutalom és jelvény mellett emlékszobor adományozását is elrendelték. (Lásd mellékletek) A Széchenyi díjat
eddig — a magyar kulturális és tudományos élet nemzetközileg elismert kiválóságai
közül — 30 év alatt 527 fő kapott. Az idén 12 fő — köztük dr. MERKELY Béla és
dr. KARIKÓ Katalin — részesült az elismerésben.
A pandémiára való tekintettel a díjak ünnepélyes átadására későbbi időpontban
fog sor kerülni.
Tudományos társaságunk tagságában szervezetünk fennállása óta hat fő szerzete
meg az MTA doktori címet. Sajnos közülük négy fő már eltávozott közülünk, tudományos társaságunk MTA doktora címmel rendelkező tagjai közül pedig egyedül SZAKÁLY Sándor tagtársunk részesült Széchenyi Díjban.
Dr. SZAKÁLY Sándor 1955. XI. 23-án született a Somogy megyei Törökkoppányban. Gimnáziumi tanulmányait Kaposváron végezte, ahol 1974-ben sikeres érettségi
vizsgát tett. 1980-ban szerzett történelem-könyvtár szakos bölcsész diplomát az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen. Egyetemi tanulmányai éveiben Eötvös kollégista is volt.
Diplomaszerzését követően a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban kapott állás, itt
kezdte el tudományos pályafutását.
Fő kutatási területe a két világháború közötti időszak had-. sport- és rendvédelemtörténete. Ehhez kapcsolódóan kutatta a Magyar Királyi Honvédség és a Magyar Királyi Csendőrség történetét. Munkássága során bölcsészdoktori disszertációt 1982-ben
„A magyar tábori csendőrség 1938-1944.” címmel, majd kandidátusi értekezést 1990ben „A magyar katonai elit 1938-1945.” címmel, végül pedig akadémiai doktori értekezést 2006-ban „A magyar katonai felsővezetés 1938-1945. Lexikon és adattár.” címmel védett meg. Munkásságának eredményeit nagy számú tanulmányban és kisebb
cikkben, valamint több tucatnyi könyvben publikálta. A szakterület egyik legismertebb
művelője, akit a történész körök és a magyar közélet egyaránt elismer. Tevékenységét
az etikai tisztaság és az élesszemű forráskritika jellemzi. Ezen alapelvek vezérlik a
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VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatói tisztségével járó tevékenységének a végzése során is.
A magyar rendvédelem-történet rendszerváltoztatás után megújuló új kutatási
eredményei— elsősorban a csendőrség és a katonailag szervezett fegyveres őrtestületek témakörei — jelentős részben az ő munkásságához kapcsolódnak.
Oktató munkáját a magyar felsőoktatásban fejti ki melynek során a magyar ifjúság egyetemi hallgatói közül a történész diplomát szerzők képzésében jeleskedik a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara egyetemi
tanáraként és a Történelemtudományi Doktori Iskola törzstagjaként. (A doktori iskola
alapítása az ő nevéhez fűződik.) E tevékenységének élvonalbeli része az a hét doktorandusz hallgató, akik az ő témavezetésével készültek, illetve készülnek fel doktorátusuk megvédésére.
Személye méltán lehet az egyetemi ifjúság és tudományos társaságunk ifjabb
nemzedékeinek is a példaképe.
Szellemi munkássága elismeréseként társadalmi és állami kitüntetésekben
részesült:
2021 Széchenyi-díj
2020 Honvéd Hagyományőrző Egyesület Jubileumi Emlékplakett
2020 Dr. Benkő Tibor Magyarország honvédelmi minisztere által adományozott
emléktárgy
2020 Somogy Polgáraiért Díj
2019 Somogy megyei Príma-díj
2019 Közép-Európai Kutatásért Díj Életmű fokozata
2019 Honvédelemért Kitüntető Cím Babérkoszorúval ékesített fokozata
2019 Eötvös József Collégiumért emlékérem és oklevél
2018 Az év legsikeresebb szerzője (Magyar Napló Kiadó)
2017 Bugát Pál-emlékérem (Tudományos Ismeretterjesztő Társaság)
2016 Magyar Érdemrend középkeresztje
2015 Honvédelemért ktüntető cím, I. fokozata
2015 Szemere Bertalan Díj
2015 A legsikeresebb szerző díj
2015 A Világ Magyarságáért Díj
2015 25 év a Magyar Rendvédelem-történet Szolgálatában Emlékérem
2014 Kaposvár Városért-díj
2013 A Korunk kulcsa 2013 díj
2012 Ex Libris Díj
2012 Rendvédelem-történetért Érdemrend kiváló művelő fokozat
2012 Großes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
2011 Dr. Szobonya Zoltán-emlékérem
2009 Rendvédelem-történetért Érdemrend támogató fokozat
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2006 Rendvédelem-történetért Érdemkereszt kiváló művelő fokozat
2005 Rendvédelem-történet magistere
2002 Supka Géza-emlékérem
2002 Rendvédelem-történetért Érdemkereszt támogató fokozat
2001 Honvédelemért kitüntető cím, I. fokozata
2001 Zrínyi Miklós-díj
2000 Honvédelemért kitüntető cím, I. fokozata
1999 Rendvédelem-történetért Érdemérem
1998 Honvédelemért kitüntető cím, II. fokozata
1994 Honvédelemért kitüntető cím, II. fokozata
1993 Bezerédj-díj
A kitüntetett elismeréseire a koronát a Széchenyi Díj kitüntetés adományozása tette fel.
A tudomány próbáját kiállt történelmi események magyarázatát nem csak a
hazai, hanem a külföldi történész körökben is méltó módon képviseli, több szakmai
lap szerkesztésében részt vesz, emellett pedig tudományos ismeretterjesztő tevékenységet is folytat.
Az ő vezetésével működő VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár jelmondatát „. . . hazudni nem szabad!” (DEÁK Ferenc) magára nézve is kötelezőnek
tekinti, szellemi tevékenységét ennek a vezérlő elvnek a figyelembevételével végezte és végzi napjainkban is.
A kitüntetett gratulációkat az alábbi e-mail címen fogad:
sandor.szakaly@veritas.gov.hu
Prof. dr. SZAKÁLY Sándor DSc. tagtársunknak magas és jól megérdemelt kitüntetéséhez ezúton is gratulálok !
Budapest, 2021. III. 22.
Dr. PARÁDI József
a társaság elnöke
Mellékletek jegyzéke:
I.sz. melléklet
A kitüntetett arcképe.
II.sz. melléklet
A Széchenyi Díj szobra.
III.sz. melléklet
A Széchenyi Díj jelvénye.
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I.sz. melléklet
A kitüntetett arcképe.
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II.sz. melléklet
A Széchenyi Díj szobra
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III.sz. melléklet
A Széchenyi Díj jelvénye
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