A XII. Nemzetközi Történészkongresszus Bécsben
Több mint 2000 történész részvétele a nemzetközi történelemtudo
mány nagy seregszemléjévé tette az idei, 1965. augusztus 28-tól szep
tember 5-ig ülésező bécsi kongresszust, amely mind a résztvevők szá
mát, mind pedig a referátumok és a hozzászólások színvonalát tekintve
felülmúlta a korábbi kongresszusok eredményeit.
Az elhangzó referátumok lényeges témákat öleltek fel, mint például:
„Társadalom és fejlődés a történelemben"; „A militarizmus hatása Né
metországban a második világháború alatt"; ,,A nacionalizmus problé
mái"; „Az abszolutizmus gazdasági és társadalmi alapjai"; ,-,A kontinen
sek története"; „Uralkodó osztályok az ókortól napjainkig"; „A világ
képe 1815-ben" stb. A referátumok minden esetben élénk történelmi
vitát váltottak ki.
A kongresszus keretében a Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság
augusztus 26—!29-e között tudományos ülésszakot rendezett, amelyen an
gol, belga, francia, német, olasz, osztrák és svájci hadtörténészek szá
moltak be kutatásaik legújabb eredményeiről. A kongresszus résztvevői
az 1683-as kaltenbergi csata színhelyét és a Heeresmuseumot (Hadtörté
nelmi Múzeum) is megtekintették.
A XII. Nemzetközi Történészkongresszus tudományos eredményei
nek elemzésére a Hadtörténelmi Közlemények következő számában té
rünk vissza.
R. Gy.

A múzeumi vezetők prágai konferenciájáról
A baráti országok katonai múzeumainak vezetői 1965. szeptember
7—12. között megbeszélést folytattak a Csehszlovák Szocialista Köztár
saság fővárosában. A konferenciát összehívó prágai Hadtörténelmi Mú
zeum parancsnoka, dr. Miroslav Sada alezredes a tanácskozás első aktu
saként bemutatta ,,A Csehszlovák Hadsereg" c. 4 teremből álló új kiállí
tásit, majd az ezt követő ülésen ismertette azokat a muzeológiai szem
pontokat, amelyek figyelembevételével kiállításukat megrendezték.
A magas színvonalú megbeszélésen Ludvik Svoboda hadseregtábor
nok elnökölt. Az egyes baráti országok katonai múzeumainak parancs
nokai értékes hozzászólásokkal és javaslatokkal járultak hozzá a munka
sikeréhez. Az ülés részvevőinek általában az volt a véleményük, hogy a
bemutatott kiállítás tartalmi mondanivalója és külső formája tekinteté
ben egyaránt rendkívül színvonalas. Sok vonatkozásban például szolgál
hat a többi baráti országok katonai múzeumának is. Különösen figye
lemre méltó a múzeumi tárgyaik ötletes, újszerű bemutatása. Ezeket a
két oldalról üvegezett itárlókban igen szemléletes módon helyezték el.
A látogatók a tárgyakon és a viszonylag kevés szövegen keresztül könynyűszerrel ismerhetik meg a Csehszlovák Hadsereg fejlődésének törté
netét — ezen belül dicső harcait.
A konferencia tagjai megtekintették a prágai Nemzeti Múzeum
fegyveranyagát és a konopištei várkastély hatalmas fegyvergyűjtemé
nyét is.
Különös élményt nyújtott a prágai múzeumban a kovás és csappan7*
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tyús elöltöltő puskákkal megtartott céllövészet, amelynek résztvevői az
elért eredményükről díszoklevelet kaptak emlékül.
A minden vonatkozásban körültekintően rendezett konferenciát
mindvégig a bensőséges elvtársi légkör és szívélyesség jellemezte. A bú
csúesten a Csehszlovák Hadsereg Politikai Főcsoportfőnökének helyet
tese is részt vett. Ez alkalommal adták át a tanácskozás résztvevőinek
a Csehszlovák Hadsereg ajándékait — a legújabb egyenruhák teljes
sorozatát.
A konferencia befejező aktusaként a Szovjet Hadsereg Központi
Múzeumának küldötte, Krasznov ezredes tájékoztatta a megbeszélés
résztvevőit a jövő évben Moszkvában megtartandó IV. Katonai és Fegy
vertörténeti Múzeumok világkongresszusának programjáról.
Dr. Cs. F.

Hadtörténész-konfereneia

Brandenburgban

A Német Demokratikus Köztársaság Nemzeti Néphadserege fenn
állásának 10. évfordulója alkalmából hadtörténész-konferenciát rendeztek
Brandenburgban 1965. szeptember 15—17-ig.
A tanácskozás napirendje volt: a Nemzeti Néphadsereg tízéves fej
lődése és jelenlegi problémái. A megbeszélés fő referátumát a Német
Demokratikus Köztársaság honvédelmi minisztere, Heinz Hoffmann ve
zérezredes tartotta. A konferencián meghívott vendégként részt vett a
Szovjetunió, Lengyelország, Bulgária, Románia, Csehszlovákia és Magyar
ország Hadtörténeti Intézetének parancsnoka is.
A fő referátum elhangzása után a konferencia résztvevői két szek
cióban folytatták munkájukat: az egyik munkaértekezlet az NDK Nem
zeti Néphadseregének 10 éves történetét tárgyalta meg, a másik a had
sereg jelenlegi fejlődésének problémáival foglalkozott.
A konferencia során több olyan magas rendfokozatú tiszt tartott
előadást, aki részt vett a Német Demokratikus Köztársaság Nemzeti
Néphadseregének megszervezésében és további erősítésén jelenleg is
munkálkodik

Ülést tartott a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum tudományos tanácsa
A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum tudományos tanácsa 1965.
szeptember 24-én ülést tartott.
Az ülés elnökségében Otta István, az intézmény parancsnoka, Műnk
Károly kandidátus, a Magyar Néphadsereg Politikai Főcsoportfőnöksé
gének képviselőjeként, valamint Horváth Miklós és Mues Sándor kandi
dátusok foglaltaik helyet.
Az intézmény tudományos tanácsának munkájában — meghívott
vendégként — részt vettek: Farkas Márton, a Magyar Tudományos
Akadémia történeti és filozófiai osztályának főmunkatársa, Barta Ist
ván, a történelemtudományok doktora, Benda Kálmán és Juhász Gyula
kandidátusok, valamint Bencédi László, a MTA Tört. Tud. Intézetének
tudományos munkatársai, Borús József kandidátus és Vértes Róbert, az
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