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Ismét egy felfelé ívelő tudományos életpályát tört derékba a hirtelen 
halál. 52 éves korában elhunyt dr. Műnk Károly ezredes, a történet
tudományok kandidátusa. 

Mint nemzedéke oly sok tagjának, neki sem adatott meg az a lehető
ség, hogy a szokványos, egyenes úton jusson el arra a fokra, amelyen 
tehetségét, szorgalmát a tudományos alkotó munkában kamatoztat
hatja. Már meglehetősen előrehaladt az élet, a munkásmozgalom isko
lájában, amikor módja nyílt a történelem magas szintű tanulmányo
zására. Felelősségteljes beosztásának ellátása mellett írta és védte meg 
kandidátusi disszertációját. 

Történészi pályája tehát egyáltalán nem a megszokott, fiatal szak
embereink számára természetes vonalon bontakozott ki — mégis ti
pikusnak kell mondanunk. Életútja jellegzetesen példázza azokét, aki
ket a fasizmus, a háború tapasztalatai neveltek tudatos forradalmá
rokká s akik, miután a mozgalom érdekei mind felelősebb posztokra 
állították őket, minden erejükkel azon voltak — és vannak jelenleg is 
—, hogy a feladataik ellátásához szükséges ismereteket, képzettséget 
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a legmagasabb szinten elsajátítsák. Ebben a tekintetben Műnk Károly 
is egyenes úton haladt az antifasiszta agitációs tevékenységtől a tör
ténetírás tudományos szintű műveléséig: minden feladatkörben egy
aránt a marxizmus—leninizmus eszméinek hirdetőjeként. 

Egyike volt azoknak, akik úttörő munkát végeztek a Magyar Nép
hadsereg történetének kutatásában és feldolgozásában. A fegyverszü
neti szerződéstől a szocialista hadseregig című, 1964-ben megjelent 
könyve hadseregünk fejlődése kezdeti időszakának történetét — gaz
dagon dokumentálva — eredeti felfogásban mutatja be. Élete utolsó 
napjáig dolgozott: a párt katonai politikája és a honvédelmi nevelés 
témakörében végzett kutató, elemző munkája eredményeinek publi
kálását sajnos nem érhette meg. 

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai személyében nem 
csupán az elvtársat, történészt, kollégát, folyóiratunk több értékes írá
sának szerzőjét gyászolják, hanem az egykori elöljárót is, akinek segí
tőkészségét, hozzáértését oly gyakran tapasztaltuk. 

A fáradhatatlan, halálos betegen is munkakedvtől, hivatásszeretettől 
áthatott politikai munkás, történész kedves, derűs alakjától fájdalom
mal telt szívvel búcsúzunk. 

Emlékét megőrizzük! 


