TISZTÚJÍTÁS

Köszöntõ
Mindenekelõtt szeretném a megválasztott vezetõ tisztségviselõk, köztük a magam
nevében megköszönni a tagság bizalmát. Ígérjük, mindent megteszünk annak érdekében, hogy megfeleljünk ennek a bizalomnak.
A Magyar Hadtudományi Társaság alapításakor kinyilatkoztatott célkitûzések
ma is érvényesek. A Társaság 25 éves története bõvelkedett figyelemre méltó eredményekben. Ez akkor is igaz, ha az itt folyó tudományos tevékenység nem mindig
kapta meg a szûkebb-tágabb környezet részérõl azt a figyelmet és érdeklõdést, amire
tagjaink egyéni és kollektív tudományos munkája, eredményei és az általuk képviselt szakmai tudás alapján méltán tarthatna számot. A talpon maradáshoz, a megújuláshoz elemi érdekünk, hogy feltárjuk és felszámoljuk ennek okait.
Annak érdekében, hogy a legtöbbel tudjunk hozzájárulni a magunk sajátos eszközeivel nemzetünk biztonságához, igen fontos, hogy tervezhetõ feltételeket és
kiszámítható jövõt biztosítsunk a szakosztályokban, tagozatokban folyó munkához.
Úgy kell alakítanunk kapcsolatainkat, együttmûködésünket partnereinkkel, hogy
azok ismertséget, értelmet, lendületet adjanak munkánknak. Valószínûleg más
módon kell megszólítanunk a fiatalabb korosztályok tagjait annak érdekében, hogy
kedvet kapjanak a tudományos tevékenységhez, a hadtudományi kutatómunkához.
De valószínûleg másképp kell viszonyulnunk a missziókból, külszolgálatból hazatérõkhöz is, hogy tapasztalataikkal, tudásukkal, a külszolgálat során kialakított személyes kapcsolataikkal gazdagítsák tudásunkat, növeljék mozgásterünket. Ennek szellemében kell újragondolnunk együttmûködésünket a Honvédelmi Minisztériummal,
a Honvéd Vezérkarral, annak tudományos mûhelyeivel, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen folyó tudományos diákköri munka szervezõivel, az egyetem szakkollégiumaival és doktori iskoláival is. Ezzel összefüggésben tekintjük fontos feladatunknak a nemzetközi együttmûködés javítását, melynek keretében felvesszük a kapcsolatot a NATO és az Európai Unió tudományos testületeivel, más külföldi partner
szervezetekkel.
A honvédelem ügye össztársadalmi ügy. Elengedhetetlen, hogy a Magyar Hadtudományi Társaság civil szervezetként (is) szóljon a civil társadalomhoz. Az immár
hagyományos és egyre népszerûbb Mindenki Hadtudománya elõadás-sorozat mellett meg
kell találnunk a módját annak, hogy képesek legyünk a szélesebb közvélemény „megszólítására”. Ennek érdekében hagyományos csatornáink (nyilvános konferenciáink,
HADTUDOMÁNY

2016/1–2.

17

TISZTÚJÍTÁS

folyóiratunk, saját elektronikus felületeink) mûködtetése mellett fel kell tárnunk a
civil írott és az elektronikus média által felkínált új megnyilvánulási lehetõségeket.
A Társaság 25 éves jubileumi közgyûlése nemcsak helyzetértékelés volt, de több
tekintetben is kijelölte a fejlõdés irányát, megfogalmazta a legfontosabb teendõket.
Mára – elsõsorban külsõ okok miatt – eljutottunk oda, hogy meglévõ értékeink megtartása mellett tovább már nem odázható a szervezet mûködésének dinamizálása.
A Társaság mûködésének alapját a tagság és a tudományos tevékenység színterei:
szakosztályok, tagozatok és klubok, jelentik. Együtt kell megtalálnunk annak módját, hogyan kapjanak új lendületet közös erõfeszítéseink. Ahhoz, hogy a helyzet
érdemben változzon, elsõsorban nekünk magunknak kell lépnünk.
Tisztában vagyok azzal, hogy mindez csak együtt, összefogással és közös akarattal valósítható meg. Az elkövetkezendõ évek kihívásainak való megfelelés, a feladatok megoldása következetes és kitartó munkát igényel. Ehhez kérjük a Társaság minden tagjának támogatását.
Tömböl László
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