
A XII. Nemzetközi Történészkongresszus Bécsben 

Több mint 2000 történész részvétele a nemzetközi történelemtudo
mány nagy seregszemléjévé tette az idei, 1965. augusztus 28-tól szep
tember 5-ig ülésező bécsi kongresszust, amely mind a résztvevők szá
mát, mind pedig a referátumok és a hozzászólások színvonalát tekintve 
felülmúlta a korábbi kongresszusok eredményeit. 

Az elhangzó referátumok lényeges témákat öleltek fel, mint például: 
„Társadalom és fejlődés a történelemben"; „A militarizmus hatása Né
metországban a második világháború alatt"; ,,A nacionalizmus problé
mái"; „Az abszolutizmus gazdasági és társadalmi alapjai"; ,-,A kontinen
sek története"; „Uralkodó osztályok az ókortól napjainkig"; „A világ 
képe 1815-ben" stb. A referátumok minden esetben élénk történelmi 
vitát váltottak ki. 

A kongresszus keretében a Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság 
augusztus 26—!29-e között tudományos ülésszakot rendezett, amelyen an
gol, belga, francia, német, olasz, osztrák és svájci hadtörténészek szá
moltak be kutatásaik legújabb eredményeiről. A kongresszus résztvevői 
az 1683-as kaltenbergi csata színhelyét és a Heeresmuseumot (Hadtörté
nelmi Múzeum) is megtekintették. 

A XII. Nemzetközi Történészkongresszus tudományos eredményei
nek elemzésére a Hadtörténelmi Közlemények következő számában té
rünk vissza. 

R. Gy. 

A múzeumi vezetők prágai konferenciájáról 

A baráti országok katonai múzeumainak vezetői 1965. szeptember 
7—12. között megbeszélést folytattak a Csehszlovák Szocialista Köztár
saság fővárosában. A konferenciát összehívó prágai Hadtörténelmi Mú
zeum parancsnoka, dr. Miroslav Sada alezredes a tanácskozás első aktu
saként bemutatta ,,A Csehszlovák Hadsereg" c. 4 teremből álló új kiállí
tásit, majd az ezt követő ülésen ismertette azokat a muzeológiai szem
pontokat, amelyek figyelembevételével kiállításukat megrendezték. 

A magas színvonalú megbeszélésen Ludvik Svoboda hadseregtábor
nok elnökölt. Az egyes baráti országok katonai múzeumainak parancs
nokai értékes hozzászólásokkal és javaslatokkal járultak hozzá a munka 
sikeréhez. Az ülés részvevőinek általában az volt a véleményük, hogy a 
bemutatott kiállítás tartalmi mondanivalója és külső formája tekinteté
ben egyaránt rendkívül színvonalas. Sok vonatkozásban például szolgál
hat a többi baráti országok katonai múzeumának is. Különösen figye
lemre méltó a múzeumi tárgyaik ötletes, újszerű bemutatása. Ezeket a 
két oldalról üvegezett itárlókban igen szemléletes módon helyezték el. 
A látogatók a tárgyakon és a viszonylag kevés szövegen keresztül köny-
nyűszerrel ismerhetik meg a Csehszlovák Hadsereg fejlődésének törté
netét — ezen belül dicső harcait. 

A konferencia tagjai megtekintették a prágai Nemzeti Múzeum 
fegyveranyagát és a konopištei várkastély hatalmas fegyvergyűjtemé
nyét is. 

Különös élményt nyújtott a prágai múzeumban a kovás és csappan-
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