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A Magyar Hadtudományi Társaság 2015-ben megalapításának 25. évfordulóját ünnepli. Mindig fontos célja
volt a Társaság fiatalítása. Bár a társaság több ifjúsági szervezettel kötött együttműködési megállapodásokat
(többek között a Doktoranduszok Országos Szövetségének Hadtudományi Osztályával, a Biztonságpolitikai
Szakkollégiummal), ezek alapvetően különböző rendezvények társszervezőként történő megjelenésében
öltenek formát. A gyakorlat, sajnálatos módon azt mutatja, a Társaság fiatalok körében történő pozitív
percepcionálása nem valósul meg. Az általunk létrehozni kívánt Ifjúsági Klub célja ebből következően az
együttműködési megállapodások egyfajta intézményi keretbe való integrálása, amelynek segítségével
megszólíthatjuk, becsatornázhatjuk a Hadtudományi Társaságban folyó tudományos közegbe azokat a 35
évnél fiatalabb, a hadtudomány iránt érdeklődő, tehetséges fiatalokat, akik Társaságunk szellemi utánpótlását
is jelentik egyben.
A klubra, mint szervezeti egységre működési sajátosságaiból következően esett a választásunk. A Magyar
Hadtudományi Társaság szervezeti egységei közül ez az egyetlen forma, amely a Társasághoz kapcsolódó
tagviszony mellett automatikus tagságot is jelent egyben a szakosztályokhoz. Mindez erősíti
célkitűzéseinket, amely szerint a Klubhoz csatlakozó fiatalok egy, a szakmai-tudományos érdeklődésüknek
megfelelő szakosztály aktív tagjai válhassanak, ezáltal nem csupán a Társaságnak, de közvetetten a
különböző szakosztályoknak utánpótlást biztosítsanak.
Az Ifjúsági Klub ennek megfelelően azokat az alap-, mester- és doktori képzésben résztvevő hallgatókat
kívánja megszólítani, akik érdeklődnek a szélesen értelmezett hadtudomány valamelyik tudományterülete
iránt. Ennek eszközeként elsősorban olyan rendezvényeket kívánunk szervezni (workshopok/, filmklub,
kulturális-

tudományos

előadások,

közösségépítő

programok),

amelyekkel

népszerűsíthetjük

a

hadtudományt, ezen belül a Magyar Hadtudományi Társaság által vallott célokat, úgy, mint a „magyar
hadtudomány fejlődésének elősegítése, tagjainak érdekképviselete, továbbá a Magyar Tudományos
Akadémia által 1883-ban létrehozott Hadtudományi Bizottság szellemi örökségének a felvállalása.”
Az Ifjúsági Klub kiemelt célként tekint a magyar hadtudósok emlékének őrzésére, a hagyományok ápolására.
Ennek okán választottuk a Klub névadójának Kápolnai Pauer Istvánt, aki az MTA 1882. május 22-i ülésén a
Hadtudományi Bizottság felállítását indítványozta, majd az 1883. május 13-ai megalakulását követően a
Hadtudományi Bizottság első előadójává (titkárává) választották. Kápolnaihoz köthető a Hadtudományi
Bizottságának működésének megfogalmazása, mely szerint "A Hadtudományi Bizottság feladata: a) a
hadtudományok fejlődési folyamatának figyelemmel kísérése; b) a magyar hadtörténelmi események
tanulmányozása és szakszerű ismertetése; c) a hadművészet fejlődésére vonatkozó adatok gyűjtése,
feldolgozása és kiadása; d) a hadtudományi remekművek magyarra fordíttatása és kiadása. A Hadtudományi
Bizottság az a) alatt említett feladatának az Általános Katonai Évkönyvnek, a b) és c) alatt említett
feladatának pedig a Magyar Hadtörténelmi Füzetek kiadása által felel meg, és amennyire a viszonyok
engedik, a valóban örökbecsű hadtudományi remekműveket magyarra fordíttatja és kiadatja." Kápolnai

életpályája nem csupán hadtudósként állítható példaként a fiatal kutatók számára: 14 évesen önként
csatlakozott az 1848-as szabadságharchoz, amelyben honvéd köztüzérként és tizedesként 17 csatában
szolgált, amelyek során kétszer is megsebesült. Hosszú katonai pályafutása során széleskörű tudományos
ismereteit és nagy katonai tapasztalatait felhasználva számos nagy jelentőségű publikációt készített, illetve
ezzel párhuzamosan a harcászat és tereptan, a hadászat és a hadtörténelem tanáraként működik a központi
gyalogtiszti és tisztképző iskolán, a Ludovika Akadémián és a törzstiszti tanfolyamon. Ács Tibor
megfogalmazását kölcsönözve a Hadtudományban megjelent Hadászati gondolkodásunk gyökereiről című
munkájában, „…nem tévedünk nagyot, ha kijelentjük: tudományos teljesítményével beírta nevét
tudománytörténetünkbe. Tanulságos életműve igazolja, hogy karddal és tollal szolgálta Magyarország és a
hadtudomány fejlődésének ügyét. Ezért megérdemli, hogy nevét és tudománytörténeti jelentőségű gazdag
életművét megóvjuk a feledéstől és ahol lehet, felhasználjuk mai problémáink megoldásához.”

