
PÁLYÁZAT. 
Napról -napra mindjobban szaporodnak azok a külföldi ka-

tonai és egyéb tudományos művek, amelyek a volt központi hatal-
mak 1918. évi összeomlásának indító okainál: vagy csupán a ma-
gyar sereg- és csapattestek lázadásait , engedetlenségeit , fosztoga-
tásai t stb.-t említik meg, vagy amelyek a volt monarchia nemzeti-
ségei közül legalább is előtérbe helyezik a magya r csapatokat 
mint rendbontókat . Ezek mia t t a való események részleteit és ezek 
előzményeit nem ismerő, leginkább külföldi olvasó, a r r a a végső 
következtetésre ju tha t , hogy csakis a magyar csapatok okozták 
elsősorban is a volt központi hatalmaknak 1918-i összeomlását, fő-
ként azonban az olasz arcvonal romlását. 

Mi sem természetesebb, mint az, hogy a velünk szemben ellen-
séges indula t ta l viseltető nemzetek vakon és kárörvendve hiszik 
el az ilyen művekben fölsorolt látszólagos bizonyító erővel ható 
adatokat annál is inkább, mivel nemzetünk nyelvét, amelyen a 
legtermészetesebb módon védekezhetnénk, sajnos, kívülünk al ig 
ért i meg valaki . 

A m a g y a r csapattesteknek ilyen tudatosan terjesztett elma-
rasztalása egyáltalában nem fedi a valóságot. Az igazságnak ez 
az arculütése tehát mélyen kell, hogy sértse nemcsak a nemzet 
becsületét, hanem hát térbe iparkodik ál l í tani azoknak a vitéz ma-
gyar csapattesteknek derékségét és a nemzetnek a háborúban ta-
núsított önfeláldozó és sokak által oly gyakran elismert katonai 
erényeit, amely csapattestek annak idején a szó legszorosabb ér-
telmében az utolsó pi l lanat ig lelki és testi ere jük végső kimerülé-
séig küzdöttek. 

A magya r nemzet becsületének ilyen fölháborító megtáma-
dása ellen minden eszközzel védekezni kötelességünk és keresve 
kell keresnünk a hozzá vezető utakat és módokat. 

Ez a nagy horderejű nemes cél serkentette a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Hadtör ténelmi Bizottságát a r ra , hogy olyan 
műre hirdessen nyi lvános pályázatot , amely alkalmas a fentebb 
emlí tet t rágalmak megdöntésére, illetőleg azoknak kellő értékére 
való leszállítására. 

A bizottság tehát pályázatot hirdet : 
A volt központi ha ta lmak 1918-i összeomlásának okait össze-

foglaló műre. 
A pályamű ju ta lma : a Takarékpénztárak és Bankok Egye-

sületének, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Hadtörté-



nehni Bizottságának és mások adományából összesen 5 (öt) millió 
korona. 

A munka tervrajzát egy, esetleg több kidolgozott fejezet kísé-
retében 1926 december 31-ig kell beküldeni a Magyar Tudományos 
Akadémia Hadtörténelmi Bizottságának. Ezen időponton túl beér-
kező művek figyelembe nem vétetnek. 

A legjobb te rv ra jz beküldője a mű megí rására megbízást 
nyer. A jutalmat azonban újabb bírálat után, csak önálló becsű, 
teljesen kész munka nyerheti cl. 

A juta lmazot t pályaműnek tu la jdonjoga a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Hadtör ténelmi Bizottságára száll, amely bizottság 
a mű kiadásáról is gondoskodni fog, még pedig: elsősorban teljes 
egészében magyar nyelven, másodsorban — ha ezt az anyagi esz-
közök is meg fogják engedni — esetleg kivonatosan egy, vagy két 
idegen nemzet nyelvén. 

A mű kiadása esetén a szerzőt az Akadémia k iadványai szá-
m á r a megállapítot t ívenkénti írói t iszteletdíj illeti meg. 

Feltételül szabja ki azonban még a Hadtör ténelmi Bizottság 
azt, hogy a szerző különös gondot fordí tson: 

1. A délnyugat i (olasz) és balkán hadszíntéren az összeomlás 
előtti és u tán i azokra a harcokra, amelyekben magyar csapatok 
vagy seregtestek az utolsó pi l lanat ig kifogástalanul megállották a 
helyüket és legfeljebb csak akkor adták föl a küzdelmet, amikor 
körülöt tük m á r minden összeomlott; 

2. a leírások aká r a levél tárakban vagy egyebütt található 
és hiteleseknek elismert harcjelentéseken alapul janak, vagy sze-
mélyes tapasztalatokon, élményeken, amelyeket az illető leírónak 
volt elöljárói hiteleseknek bizonyítanak; 

8. minthogy pedig az összeomlás indító okai nem csupán a 
volt osztrák-magyar monarchia csapatainak és seregtesteinek a 
háború utolsó hónapjaiban tanúsított magatartásán múlott, ha-
nem egyéb és előző körülményekben is rejlett, a szerző az össze-
omlást megelőző időszakban fellelhető indító okokat ie foglal ja 
össze. 

Hogy pedig a pályázattétel eredményes kidolgozását a Had-
történelmi Bizottság is tőle telhetőleg a legjobban előmozdítsa, 
gondoskodott a bizottság arról is, hogy a magyar csapatokra 
vonatkozó hiteles adatok a pályázni óhaj tók számára az a r r a ille-
tékes hivatalos tényezők (honvédelmi minisztérium és M. Kir . 
Hadtör ténelmi Levéltár) közreműködése révén rendelkezésre jus-
sanak. 
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