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Megalakult a TIT hadtudományi szakosztálya
Új szakosztállyal bővült a TIT. 1965. június 3-án tartotta alakuló
gyűlését a hadtudományi szakosztály választmánya, melyen a választ
mány tagjai mellett a TIT Országos Elnöksége részéről Honfi József
főtitkárhelyettes és Kovalcsik József társadalomtudományi főtitkár, va
lamint több megyei titkár is megjelent. Honfi József üdvözlő szavai,
után Otta István, a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum parancsnoka
ismertette az újonnan alakult szakosztály létrejöttének körülményeit.
A hadtudományi szakosztály legfontosabb feladataként a magyar nép
nek a proletárinternacionalizmus és a szocialista hazafiság szellemében
való nevelését tűzte ki.
Nagy Gábor kandidátus, a Zrínyi Akadémia hadművészettörténeti
tanszék vezetője, a szakosztály szervezését és az ezzel kapcsolatos fel
adatokat ismertette. Elmondotta, hogy a választmányon belül katona
politikai, haditechnikai, hadtörténelmi és hadművészettörténeti szak
csoport alakult. Megemlítette, hogy a most létrejött országos választ
mány mellett kezdetben a megyeszékhelyeken, majd később a járási
székhelyeken is hadtudományi szakcsoportokat szerveznek az előadók
továbbképzésének és a szakosztályok szervezeti életének biztosítására.
A hozzászólók örömmel üdvözölték az új szakosztály létrejöttét és
számos értékes javaslattal járultak hozzá a munka megindításához.
A választmány még ugyanaznap délután megtartotta első tudomá
nyos vitáját, ölvedi Ignác kandidátus, a Zrínyi Akadémia főtanára:
,,Katonapolitikai helyzet Magyarországon a felszabadító harcok előtt'' c.
referátumában ismertette 1944 augusztusának és szeptemberének katonai
és politikai problémáit és elemezte az október 15-i meghiúsult kiugrási
kísérlet okait. 1944 augusztusában — megállapításai szerint — mind
össze mintegy 50 000 német katona tartózkodott az országban, ily módon
a német csapatok nagy romániai veresége után minden előfeltétel bizto
sítva volt Magyarországnak a háborúból való kilépéséhez. Horthy és
csoportja azonban osztályérdekei védelmében nem törekedett a kedvező
helyzet kihasználására és ezzel végeredményben katasztrófába sodorta
az országot.
Borús József kandidátus, a Párttörténeti Intézet és Rázsó Gyula, a
Hadtörténelmi Intézet és Múzeum tudományos munkatársa új német
és angol—amerikai adatok ismertetésével bővítették az előadás követ
keztetéseit. A továbbiakban Kéry Kálmán ny. ezredesnek a Horthyhadsereg szellemét és 1944-es helyzetét élénk színekkel ecsetelő hozzá
szólását emelhetjük ki.
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