Beszámoló az MHTT Debreceni Tagozat 2016-os munkájáról

“Az ISIS létrejötte az arab tavasz válságsorozat következménye. Az ISIS-re nehezedő
nemzetközi nyomás nemcsak gyengíti a terrorszervezetet, hanem erősíti is, mert gazdasági
lehetőségei miatt számos országban van jelen, és több helyütt beolvasztja az al-Kaidát. A
világ szénhidrogén-tartalékának lelőhelyei, valamint a világ kereskedelmi forgalmának a
90%-át áteresztő tengeri útvonalak és átjárók – Gibraltár, Szuez, Áden, Hormuz – bolygónk
leginkább instabil térségei – nem vélelenül. Az érdekek és a politikai célok, mint láthatjuk,
nem változtak, az energiaforrásokhoz való hozzáférés és a kereskedelmi útvonalakon a szabad
mozgás biztosítása egyaránt fontos nemzetközi feladat. További érdekesség, hogy a
posztmodern háborúk is erre a térségre koncentrálódnak.”
Ez, a globális világszemléletből fakadó rövid citátum Takács Attila dandártábornok úr
tollából szaladt ki.’A posztmodern háborúk jellemzői’ című írás megtalálható a debreceni
Hadtudományi Társaság internetes felületén, a Publikációk rovatban. Ezzel együtt, mintegy
tucatnyi tudományos igényű cikk jelent meg ugyanezen az oldalon a debreceni Hadtudományi
Társaság újjáalakulása, 2016 február 10-e óta. Köztük - csak példaként - Csákvári SándorMartinkovits Katalin nagyszabású munkája: ’A Nagy Háború hadisírjai Debrecenben’, vagy
Pogácsás Krisztián százados írásai a terepasztalos hadijátékokról.
A társaság kapcsán újjáalakulást említettem, s ez Nagy László ezredes úr, örökös
hadtudományi társasági tag, volt elnök találmánya. Ő vezette rá a gondolataimat arra, hogy ne
megalakulásnak, hanem újjáalakulásnak nevezzük a 2015 végén, 2016 elején elkezdődött, s
azóta is tartó folyamatot.
A társaság internetes felülete, melyet a Bocskai Dandár Könyvtárának honlapja
fogadott be, jól mutatja azt az utat, amelyen elindultunk. A beszámoló elején felemlített
tudományos szöveg – kvázi egy Ph.D dolgozat részlete – ugyanis egy konferencián hangzott
el, a Bocskai Dandár névadójának ünnepén, 2016. április 20-án. Az eseményre a Debreceni
Egyetem előadótermében került sor. A helyszín megválasztása a civil társadalom felé való
nyitás egyik kulcseleme is lehet.
S ez a fajta nyitottság egybecseng azzal a céllal, amelyet a Hadtudományi Társaság
elnöke, Tömböl László vezérezredes úr is meghatározott, mint alapelvet a társaság jövőbeli
működésében. S hogy még tovább feszítsem a húrt, egy másik civil szervezettel, a Debrecen
Városi Televízió Kft-vel való összefogás is jellemezte ezt a konferenciát. Ők a „Büszkébben
tűrni másnál” című kétrészes filmjüket hozták el a szimpóziumra. A konferenciának azonban
egy másik részlete is igen fontos. Ha nem az egyik legfontosabb. A hallgatóság. Az egyetemi
oktatók, hallgatók mellett a katonai középiskolások is szép számmal megjelentek a
konferencián. Ez szinte fémjelzi azt a kapcsolatot, amely összeköt bennünket a Kratochvil
Károly Honvéd Középiskola és Kollégiummal. Egyben előrevetíti azokat a feladatokat is,
melyeket a Hadtudományi Társaság felvállalt a tudományos működésen kívül. Hiszen a
hadisírgondozás a másik olyan része munkánknak, amely sem az 5. Bocskai István
Lövészdandár - parancsnoka, Dr. Ruszin Romulusz dandártábornok úr-, sem a Kratochvil

Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, - igazgatója Berkecz Gábor - nélkül nem
valósulhatna meg. Tőlük azt az ígéretet kaptam, hogy továbbra is segítik majd munkánkat.
A Hadtudományi Társaság debreceni tagozatának munkáját az újjáalakulás óta a
katonai sajtó is figyeli. Rövid felsorolásként: ’A hadtudomány szolgálatában’ című cikk akkor
jelent meg, amikor alakuló ülést tartottunk, az Országfutás kapcsán felemlítettek bennünket, s
ez megjelent egyéb médiumokban is, ’Csapatünnep’ cím alatt a konferenciáról olvashattak
cikket az érdeklődők, valamint az Elfeledett Emlékezet II. kiadvány bemutatójáról is jelent
meg cikk. A kiadvány magában foglalja a Debreceni Köztemetőben és a város más
temetőiben eltemetett II. világháborús katonai és civil áldozatok adatait.
Mindemellett egy filmet is tartalmaz, amely bemutatja a köztemetőben nyugvó
magyar, német, orosz és román katonák sírjait, a bombázottak parcelláját és a civil áldozatok
meglévő sírhelyeit. A cikk így fogalmaz: Az eseményen Dr. Lippai Péter ezredes
megköszönte az AKSD Kft., Debrecen város, a Magyar Hadtudományi Társaság és a
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezetének támogatását a kiadvány
elkészültéhez és utalt arra, hogy a kiadvány célja, hogy az áldozatok emléke tovább éljen és a
szakma számára kiindulási pontot teremtsen egy-egy tudományos munka elkészültéhez.
Második konferenciánkra, amely az „Elfeledett emlékezet” címet viselte, 2016. 11. 18án került sor DMJV Városháza Tanácstermében. Az eseményen közgyűjteménybe adta Dr.
Ruszin Romulusz dandártábornok úr a Köztemető – Katonák c. könyvet a HBM Levéltár
számára. A könyvet Mazsu János történész méltatta. Valamint egy, az 5. Bocskai István
Lövészdandár életét bemutató könyvet is bemutattak az eseményen. A konferenciát Berkecz
Gábor úr, a Honvéd Középiskola igazgatója vezette le. Előadók és előadások: "DEBRECENI
KÖZTEMETŐ - KATONÁK - Háborúk Debrecenben eltemetett áldozatainak emlékére. A
kutatás eredményei számokban és továbblépési lehetőségek" Előadó: Horváth Attila a könyv
szerző-szerkesztője, helytörténet kutató; Rövid kutatási jelentés a 2016. évben végzett
munkáról, Előadó: Farkas Gábor százados, Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság Katonai Igazgatási Központ Debrecen, beosztott tiszt, Hajdú-Bihar megyei
hadisírgondozó tiszt; Kassai: 34. gyalogezred 2. zászlóalja Krn védelmében, Előadó: Szarka
Levente, történész, tanár - Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, Debrecen;
Román betörés a Kárpátokba – harc magas hegyi viszonyok között, előadó: Kaló József
történész, egyetemi adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem; Hadviselés tegnap, ma,
holnap – avagy a platformok hatalma, előadó: Németh József Lajos történész, egyetemi
adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem; A hadisírgondozás pedagógiája a debreceni
KatonaSuliban, előadó: Fekete András százados, a katonai állomány parancsnoka, Kratochvil
Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, Debrecen; Európa Nagy Háborújának HajdúBihar megyei emlékezete a Déri Múzeumban, előadó: Korompai Balázs főmuzeológus,
történész, Déri Múzeum, Debrecen; a 39. cs. és kir. gyalogezred nyomában-ezredtörténet
születése, előadó: Kiss Róbert zászlós, MH 5. Bocskai István Lövészdandár, Debrecen
A konferenciáról beszámolt a Debrecen Városi Televízió.

Tervezett konferenciák 2017-ben: Debrecen, Debreceni Egyetem 2017. május 4. A caporettói
csoda; Nyíregyháza, 2017 októbere, Honvédség és pedagógia, valamint az asszimmetrikus
hadviselés
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