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Homage 

 

A Hadtudományi Szemle című folyóirat különszáma Prof. Dr. Padányi József vezérőrnagy 

urat, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettesét, a Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Kar egyetemi tanárát, a Hadtudományi Doktori Iskola vezetőjét köszönti 

60. születésnapja alkalmából. Amikor róla beszélünk, egyszerre jut eszünkbe egy ízig-vérig 

katonaember és egy kimagasló hadtudós képe. Nem sokan mondhatják el magukról, hogy 

megjárták a csapatéletet, a felelős missziós beosztásokat, a katonai felsőoktatás 

hierarchiáját, és feljutottak a csúcsra, amit az MTA doktora cím elérése jelent. 

Padányi vezérőrnagy úr közismert szigoráról és elképesztő munkabírásáról. Mellette 

dolgozni nem könnyű, de aki felveszi a fordulatszámot, annak bizonyosan sikerekben lesz 

része. Akadémiai évfolyamtársként és Pro Scientia aranyérmes társként különösen 

felemelő érzés és nagy megtiszteltetés számomra, hogy a katonai felsőoktatás elmúlt nyolc 

évében igazi bajtársakként, vállvetve harcolhattunk a tisztképzés jövőjéért, 

fennmaradásáért és fejlődéséért. Egy katona legfontosabb tulajdonságai közé tartozik a 

bátorság, a hűség és a bajtársiasság. Nos, ezekből a tábornok úrtól példát vehetünk. Ha 

szükséges volt, bizony egzisztenciális kockázatokat is vállalva állt ki közös ügyeinkért. 

Soha nem veszítette szem elől a Magyar Honvédség érdekeit, és a felsőoktatás általa 

vezetett részét úgy kormányozta, hogy az oktatás és a tudományos kutatás a haza üdvét 

szolgálja. Minden haderő fő összetartó ereje az önzetlen bajtársiasság. A tehetséges, 

szorgalmas és önzetlenül szolgáló munkatársak, diákok és vezetőtársak soha nem 

szembesültek azzal, hogy magukra maradtak volna, vagy ne kapták volna meg azt 

támogatást, ami a sikeres munkához szükséges volt. A vezérőrnagy úr mára a katonai 

felsőoktatáson túl, az államtudományi képzéseknek és kutatásoknak is ikonikus 

személyiségévé, vezetőjévé vált. 

Ezt a sokoldalú, elkötelezett feladatvállalást és a Tőle kapott támogatást elismerendő, 

köszönetük csekély kifejezéséül ajánlották fel a különböző hivatásrendek képviselői, az 

NKE karain oktató kollégák, az egykori és mai katonatársak, barátok, vezető- és 

tudóstársak, tanítványok az alább olvasható tanulmányaikat, amelyeket a Hadtudományi 

és Honvédtisztképző Kar hadtudományi folyóirata, a Hadtudományi Szemle 

különszámaként mély tisztelettel nyújtunk át az ünnepeltnek. 

Tisztelt Vezérőrnagy Úr! 

Egykori évfolyamtársadként és honvéd tábornoktársadként bajtársi szeretettel 

köszöntelek 60. születésnapod alkalmából. Szívből kívánom, hogy jó egészségben még 

sokáig szolgáld a Magyar Honvédséget és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet! 

 

Budapest, 2019. március 20. 
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