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A Magyar Néphadseregben folyó
hadtáp tudományos kutató tevékenység a vonatkozó HM utasítás, a központi és a saját középtávú, illetve
éves tervek szerint folyik.
A tudományos tevékenység elsősor
ban és közvetlenül az állami fejlesztési feladatok megalapozását; e munka irányának, tartalmának koDkrét
meghatározását kell szolgálja.
A szolgálat kutatási terveiben is a
fő témák szerint úgy kerülnek tehát
megfogalmazásra, hogy a hadtáp tudományos munka elsősorban a legfontosabb állami feladatok koncentrált és jobb szakmai teljeítése érdekében fejlessze az előrelátást, mindezekkel végső fokon szolgálatunk soron
levő
feladatainak magasabb szintű
megoldását eredményezze.
Szolgálatunk tudományos feladatainak előkészítésében igen fontos szere-pet tölt be a Magyar Néphadsereg
Hadtáp Tudományos Tanácsa. Ez a
testület plenáris és szekcióüléseken
tárgyalja a legfontosabb állami (katonai) feladatok tudományos megoldására kidolgozott elképzeléseket, elő
terjesztéseket. Ezek a fórumok az eddigi tapasztalatok szerint igen jól
megfeleltek funkciójuknak. A tudományos testületi üléseken kialakult viták összegezéseként megalkotott javaslatok,
vélemények,
ajánlások,
koordinációs tevékenységek és a tu-

dományos
eredmények
értékelése
hasznosan segítik a vezetés irányító
tevékenységét, a tudományos tevékenységgel kapcsolatos döntések megalapozását.
E munka során - különösen a széles körű és összetételében gyakran
magas szintű szekcióülések hatására
- érezhetően jó irányban változott a
hadtápszolgálatban folyó tudományos
munkával kapcsolatos szemlélet; fejlődött a légkör, amelyben természetesnek, magától értetődőnek tekintik
a gyakorlati munka tudományos megalapozását, az operatív munkában is
tudományos módszerek alkalmazását,
a tudományos eredmények minél szélesebb körű és hatékonyabb felhasználását.
Szolgálatunkban folyó tudományos
munka, valamint a Tudományos Tanács tevékenységének továbbfejlesztése érdekében egy sor új feladat megoldása képezi perspektívánkat.
Napirendre kerül a tudományos
munkával kapcsolatos párt- és állami
dokumentumok - határozatok, irányelvek, rendeletek, utasítások - területünkön való alkalmazásának, hasznosításának megvalósítása.
Bővítjük a kapcsolatokat a hazai
katonai és polgári társszervekkel, a
tanintézetekkel, továbbá a baráti hadseregek társszerveivel a tudományos
együttműködésnek,
a
kutatómunka
összehangolásának, a tudományos tájékoztatásnak és tájékozódásnak hatékonyabb megteremtése érdekében.
A tudományos közszellem kialakí-
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tása céljából tovább fáradozunk a tudományos munkában résztvevők, az
irányítók és beosztottak közötti kapcsolatok, viszonyok fejlesztésén, valamint a tudományos munkához szükséges demokratizmus érvényesülésének,
a szabad véleménynyilvánítás lehetősé
geinek, a kutatási eredmények elismerésének megvalósítását szolgáló tevékenységek mind szélesebb körű kibontakoztatásán.

FOLY0IRATAINKB0L
úi folyóirat: a Propagandista
(Társadalmi Szemle 1978. 1. szám)
Megjelent az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya folyóiratának, a Propagandistának első száma. Az új folyóirat elsősorban azt tekinti feladatának, hogy segí'tse a propagandisták, a pártoktatók elméleti
és gyakorlati tevékenységét, fejlessze
módszereiket, teret adjon a propaganda munka számára nélkülözhetetlen
tapasztalatcseréhez. ,,Hivatását
akkor tölti be a folyóirat, - írja Győri
Imre a folyóirat megindulását köszöntő soraiban -, ha mindazok, akik a
párt politikájának és ideológiájának
terjesztésével foglalkoznak, akik a politikai oktatás különböző szintjén,
mint hivatásos párt-, egyetemi és fő
iskolai oktatók dolgoznak, kérdéseikre,
tartalmi és módszertani problémáikra
a ,,Propagandista" hasábjain elméleti
és gyakorlati választ kapnak ... A folyóirat szerkesztésében tükröződjön az
a követelmény, hogy pártunk eszmeipolitikai nevelő munkájának középpontjában az „élő marxizmus" oktatása, terjesztése áll."
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Köszöntve új testvérfolyóiratunkat,
a Propagandista megjelenését, ehhez
kívánunk mi is jó munkát: színvonalas,
az alkotó marxizmus-leninizmus elsajátítását és elsajátíttatását eredményesen segítő folyóiratszámokat.
Az első szám cikkei a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójához kapcsolódnak. Vass Henrik
A szocialista internacionalizmus - a
szocialista országok államközi kapcsolatainak alapelve című cikkében vázolja a proletár internacionalizmus, valaminta szocialista nemzetek kialakulásának történelmi folyamatát. Kritizálja azokat a nézeteket, amelyek az állami szuverenitás eszméjét szembe
akarják állítani a szocialista intemacionalizmussal. Bemutatja, hogy a szocialista országok kapcsolatainak fejlő
dése során miként valósul meg a nemzetközi és a nemzeti érdekek korszerű
egysége.
Lipkovics Károly cikke a Nagy Októberi Szocialista Forradalom által
megnyitott új korszak alapvető jelentőségű kérdését, a békés egymás mellett élés folyamatának alakulását tárgyalja. Wirth Adám írása azt vizsgálja,
hogy mi az általános és mi a sajátos
a különböző országokban végbement
szocialista forradalmakban.
A folyóirat Konzultáció rovatában Kovács László az „eurokommunizmus"
értelmezése körüli vitákat vázolja.
Elemzi azokat a körülményeket, amelyek között ez a fogalom megszületett, s szembesíti a különböző álláspontokat.
A propagandamunka módszertani
kérdéseit tárgyaló rovatban Bartha Lajos e rovat munkájával kapcsolatos
gondolatait írja le.
Tráser László cikke a politikai meggyőződésnek az ideológiai munkában
betöltött szerepét vizsgálja.
A folyóirat Rólunk van szó rovata
a propagandisták munkájának eseményeiről számol be.
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