
H Í R E I N K 

TÖRTÉNÉSZKONGRESSZUS MOSZKVÁBAN 
(1970. augusztus 16—23.) 

A Nemzetközi Történészbizottság 
ezúttal a szovjet fővárosban rendezte 
meg ötévenként ismétlődő összejövete
lét, amely most is a történettudomány 
nagy seregszemléjének bizonyult: 49 
ország több mint 3600 történésze és 
több ezer érdeklődő kísérte figyelem
mel a tanácskozásokat. E nagyszabású 
rendezvényen a magyar történészek is 
képviseltették magukat: 108 főnyi ma
gyar delegáció vett részt a kongresszus 
munkájában. Ebből a Hadtörténeti In
tézet is kivette részét: dr. Liptai Ervin 
ezredes, dr. Mues Sándor alezredes, — 
akik dr. Műnk Károly ezredessel hiva
talos delegációnkat alkották — mellett 
Kis András ezredes, dr. Ács Tibor, 
Árokay Lajos, Csendes László, dr. Kun 
József, Tóth Sándor alezredesek, dr. 
Böhm Jakab, Marosi Endre, Morva 
Tamásné, dr. Gazsi József, Gellért Ti
bor és Rázsó Gyula tudományos mun
katársak vettek részt a kongresszuson. 

A Hadtudományi Intézetet Boj csuk 
Vladimir alezredes és Windisch Ala-
dárné tudományos főmunkatárs képvi
selték. 

A kongresszuson a legnagyobb ér
deklődést az ún. „nagy témák" — a 
történetírás módszertana, a kontinen
sek története, a feudalizmus, a XVII. 
századi Európa problémáit, a két világ
háború közötti időszak problémái és a 
munkások szerepe a második világ
háborúban — váltottak ki. Emellett 
természetesen a. történettudomány spe
ciális ágai és segédtudományai is he
lyet kaptak. Az itt folyó munka — ért
hetően — lényegesen szűkebb körben 
mozgott, mint a túlságosan nagy töme
geket megmozgató s ezért gyakran 
szétszórt, heterogén vitát kiváltó „nagy 
témák". 

Természetesen bennünket elsősorban 
a Nemzetközi Hadtörténész Bizottság 
ülésszaka érdekelt, annál is inkább, 
mivel ez volt az első alkalom, hogy 
közelebbről tanulmányozhattuk e te
kintélyes nemzetközi testület tudomá
nyos tevékenységét. A Szovjetunióban 
és Lengyelországban korábban — ha
zánkban pedig a közelmúltban — már 
létrejött, a többi szocialista országban 
rövidesen megalakult a Hadtörténészek 
Nemzeti Bizottsága. Nagyjelentőségű 
volt tehát a magyar hadtörténészek 
száimára is, hogy a nemzetközi tudo
mányos élet e jelentős központjával 
kapcsolatba léphettek. 

A kongresszus tudományos tevékeny
ségéről azonban nem nyilváníthatunk 
egyértelműen pozitív véleményt. Maga 
a központi téma rendkívül érdekes 
volt: „A katonák élete és a katonai 
pszichológia". Ezt az óriási problémát 
— nézetem szerint — túlságosan tágan 
értelmezték, minden kor valamennyi 
hadseregének minden harcosa, a parti
zánokat is beleértve, helyet kapott — 
legalább is elméletben — a megbeszé
lések során. A célszerű összefogás e 
hiánya azt eredményezte, hogy a refe
rátumok és hozzászólások nagyon is 
szétszórtak, s különböző színvonalúak 
voltak. A tanácskozásokból hiányzott 
az egységes vonalvezetés, még csak je
lentősebb viták sem alakulhattak ki, 
annyira speciális volt az egyes előadá
sok témája. így az a véleményünk, 
hogy a sok érdekes és magas színvo
nalú hozzászólás ellenére nem sikerült 
lényegesen előbbre jutni e fontos kér
désben. 

Az egyes referátumok közül nagyon 
figyelemre méltó volt F. Gambiez 
(Franciaország): A félelem és a pánik 
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támaszkodó, érdekes és szakszerű elő
adása, P. S. Szinelnyikov (Szovjetunió) : 
A. V. Szuvorov kiképzési rendszeréről 
tartott, sok új adattal alátámasztott, 
használható következtetéseket levonó 
beszámolója, J. Wimmer (Lengyelor
szág) : A lengyel katona élete és gon
dolkodásmódja a XVIII. században c. 
gazdagon dokumentált és elmélyült 
szintézise, valamint A. Barker (USA): 
Montecuccoli vezetési elve c. előadása. 
Ez utóbbi a magyar hadtörténészeket 
is közelebbről érdekelte. Barker a for
rások alapján számos, időtálló, új meg
állapítással gazdagította a XVII. szá
zadi hadvezetésről alkotott ismeretein
ket. 

Külön kell foglalkoznunk a kong
resszus egyik magyar résztvevője, Per
jés Géza referátumával: Szerencse, 
valószínűség és hadvezéri szemmérték. 
(A katonai döntés és a valószínűség 
Montecuccolitól és Zrínyitől Clausewit-
zig.) Témája érdekes és újszerű volt, 
a valószínűségszámításnak a hadveze
tésre és a katonai elméletre gyakorolt 
hatását elemezte. Előadása általános 
érdeklődést váltott ki és élénk vitát 
eredményezett. Perjés ugyanis a hozzá
szólók csaknem egyhangú véleménye 
szerint — amiben megegyeztek a Had
történelmi Intézetben 1970. júliusában 
tartott vita résztvevőinek nézeteivel — 
nem tudta megoldani a nagyon helye
sen felvetett kérdést. Következtetései 
részben nagyon is elméletieskedők, 
doktrinerek voltak, s — ami a hozzá
szólóknak is feltűnt — polgári nézetek 
hatásával is találkoztunk fejtegetései 
során. 

A többi magyar hadtörténész nem 
vett részt aktívan a vitákon. Ez nagyon 
sajnálatos, mert először nyílt volna al
kalmunk ilyen nagy nemzetközi plé
num előtt fellépni, s bármily kis ered
ménnyel is gazdagítani a magyar had
történetírás és a Hadtörténeti Intézet 
tekintélyét. E mulasztás oka egyrészt a 

hiányos előkészítő munkában, másrészt 
objektív nehézségekben rejlik. 

S itt térnék rá a Nemzetközi Titkár
ság tevékenységének bírálatára. M. 
Duchesne és helyettese, M. Lorette 
(mindkettő Belgium) hatalmas munkát 
végeztek az előkészítés során. Nem si
került azonban kellően összehangol
niuk az egyes országok hadtörténészei
nek tevékenységét, egyeseket, mint pl. 
bennünket csak elkésve tudtak értesí
teni a végleges programról, így már 
nem tudtunk érdemlegesen felkészülni 
a kongresszusra. Meg kívánjuk még 
jegyezni, hogy egyes, nem francia szer
zők referátumait, pl. a magyar Perjés 
és az amerikai Barker előadásait, nem 
sokszorosították, s így a hallgatóság 
csak erősen rövidített beszámolókból 
ismerte meg a referátumok néhány lé
nyegi kérdését. 

Elismeréssel kell megemlékeznünk a 
szovjet rendezőszervek, s a ragyogóan 
felkészült Lengyel Nemzeti Bizottság 
munkájáról, amely több értékes, szín
vonalas előadás mellett még szép ki
állítású, gazdag tartalmú tanulmány
kötetet — Histoire militaire de la Po
logne (Lengyelország hadtörténete) — 
is szentelt a kongresszus tiszteletére. 

A tudományos program mellett a 
Nemzetközi Hadtörténész Bizottság új
raválasztása is megtörtént. A közgyűlés 
egyhangúan az alábbi elnökséget vá
lasztotta meg: 

Elnök: M. Contamine (Franciaország) 
Alelnökök: P. A. Zsilin (Szovjetunió) 

B. Ashlund (Svédország) 
F. Gambiez (Franciaor
szág) 
H. Kessel (Német Szövet
ségi Köztársaság) 
S. Herbst (Lengyelország) 

Főtitkár: M. A. Duchesne (Belgium) 
Főtitkár h.: J. Lorette (Belgium) 

Rázsó Gyula 
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AZ ELMÚLT NEGYEDÉV ESEMÉNYEIBŐL 

1970. AUGUSZTUS 13-ÁN megala
kult a Magyar Hadtörténészek Nemzeti 
Bizottsága. A közgyűlés az ideiglenes 
vezetőség elnökének dr. Liptai Ervin 
ezredest, a történettudományok kandi
dátusát, a Hadtörténelmi Intézet pa
rancsnokát, alelnökének dr. Nagy Gá
bor ezredest, a hadtudományok kandi
dátusát, a Zrínyi Miklós Katonai Aka
démia hadművészet-történeti tanszéké
nek vezetőjét, titkárának Rázsó Gyulát, 
a Hadtörténelmi Intézet középkori 
szekciójának vezetőjét választotta. A 
közgyűlés megbízta az ideiglenes veze
tőséget az alapszabályok és a működési 
szabályzat kidolgozásával. 

DR. MUCS SÁNDOR ALEZREDES 
elvtársat, folyóiratunk főszerkesztőjét 
a Magyar Néphadsereg honvédelmi mi
nisztere magasabb beosztásba helyezte. 
Mues elvtárs közel másfél évtizedig 
vezette a szerkesztőségét, fáradhatatla
nul munkálkodva a Közlemények szín
vonalának emelésén. A szerkesztőség 
Mues elvtársnak — aki a szerkesztő 
bizottság tagjaként továbbra is segíti 
tapasztalataival folyóiratunk munkáját 
— új beosztásában jó egészséget és sok 
sikert kíván. 

A MAGYAR PARTIZÁN SZÖVET
SÉG, a Lengyel Kultúra és az Országos 
Hadtörténeti Múzeum közös rendezésé
ben szeptember 10-én „Magyar és 
lengyel internacionalista és antifasiszta 
kapcsolatok" címmel alkalmi kiállítás 
nyílt a Lengyel Kultúra helyiségében. 

A MÚZEUMI HÓNAP KERETÉBEN, 
szeptember 29-én felújítva megnyílt az 
Országos Hadtörténeti Múzeumban a 
„Varsói Szerződés hadseregei és a Ma
gyar Néphadsereg" című álladó jelle
gű kiállítás. 

KIS ANDRÁS EZREDES, a Hadtör
ténelmi Intézet és Múzeum tudomá
nyos főmunkatársa a Honvédelem pá
lyázatán- a Magyar Néphadseregről írt 
tanulmányával első díjat nyert. Ugyan
csak díjat nyert e témából írt munká
jával dr. Mues Sándor alezredes is. 

GODÓ ÁGNES ALEZREDES, a Had
történelmi Intézet és Múzeum tudomá
nyos munkatársa a Magyar Néphadse
reg politikai főcsoportfőnökének meg
bízásából 1970. szeptember 13—18 kö
zött részt vett a Csehszlovák Néphad
sereg Politikai Főcsoportfőnöksége és 
Hadtörténelmi Intézete által Prágában 
rendezett szemináriumon, amelynek té
mája „A forradalmi katonai hagyomá
nyok felhasználása a hadseregben folyó 
nevelőmunkában" volt. 

DR. JÓZSA ANTAL ŐRNAGY, a 
Hadtörténelmi Intézet és Múzeum tu
dományos munkatársa 1970. augusztus 
1-től október 15-ig kutatómunkát vég
zett az osztrák hadilevéltárban, az ál
lami levéltárban, valamint a bécsi vá
rosi archívumban. Nevezett az első 
világháború folyamán osztrák—magyar 
fogságba esett orosz katonák politikai 
mozgalmaira vonatkozó anyagot gyűj
tött. 

WITOLD BIEGÁNSKI EZREDES, a 
humán tudományok kandidátusa 1970. 
november 16-tól 27-ig kutatómunkát 
végzett a Hadtörténelmi Levéltárban. 
A Lengyel Néphadsereg Hadtörténelmi 
Intézetének tudományos főmunkatársa 
„A lengyel internáltak Hitler-ellenes 
tevékenysége Magyarországon 1939—40" 
című témához gyűjtött anyagot. 

M. P. 
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