
H Í R E I N K 

AZ ELMŰLT NEGYEDÉV ESEMÉNYEIBŐL 

GOTTREICH LÁSZLÓ elvtárs, a 
Hadtörténelmi Intézet és Múzeum tu
dományos munkatársa 1970. július 
13-án baleset következtében elhunyt. 

Gottreich elvtárs 1951 óta volt inté
zetünk munkatársa s a Rákóczi-sza
badságharc történetének kutatásán dol
gozott. Tudományos munkásságát ebből 
a témából több tanulmány és okmány
tár közreadása őrzi. 

Temetésén a munkatársak nevében 
Rázsó Gyula, a középkori szekció ve
zetője búcsúzott az elhunyttól. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 
HADTUDOMÁNYI VÁNDORGYŰ

LÉST rendezett június 11-én Miskol
con a Magyar Néphadsereg Hadtudo
mányi Intézete, a TIT Hadtudományi 
Választmánya és Borsod megyei Had
tudományi Szakosztálya. 

A vándorgyűlésen Treppet Iván ez
redes, Szántó Imre alezredes kandidá
tus, Móricz Lajos ezredes kandidátus, 
Galovicz János ezredes és Horváth 
Zoltán ny. alezredes tartottak előadást 
a hadtudomány különböző ágainak idő
szerű kérdéseiről. 

A vándorgyűlést a Borsod megyei 
párt- és állami szervek nevében Deme 
László, az MSZMP megyei Pártbizott
ságának titkára üdvözölte. 

Június 1-én ugyancsak Miskolcon ke
rült sor a Hadtudományi Választmány 
évi plenáris ülésére. Az elnökség be
számolója alapján a választmány sok
oldalúan elemezte az elmúlt évben vég
zett hadtudományi ismeretterjesztő 
munkát és kereste e tevékenység to
vábbi javításának formáit és módsze
reit. 

A. A. SZTROKOV VEZÉRŐRNAGY, 
professzor, a történelemtudományok 
doktora, a Szovjetunió Honvédelmi 
Minisztériuma Hadtörténelmi Intézeté

nek parancsnokhelyettese 1970. június 
22—26-ig a Magyar Néphadsereg Poli
tikai Főcsoportfőnökségének meghívá
sára intézetünk vendége volt. A vezér
őrnagy elvtársat dr. Liptai Ervin ez
redes elvtárs tájékoztatta intézményünk 
munkájáról, terveiről, majd ezután az 
intézet több részlegével és a múzeum 
kiállításaival ismerkedett meg. 

Sztrokov vezérőrnagy elvtárs itt tar
tózkodása alatt nagy figyelemmel kí
sért előadást és konzultációt tartott az 
intézmény tudományos munkatársainak 
a hadtudomány, s ezen belül a had
történelem elvi kérdéseiről. 

IDRIC CEJBAN VEZÉRŐRNAGY, a 
Belgrádi Hadtörténeti Múzeum igazga
tója június 26—július 3-ig az Országos 
Hadtörténeti Múzeum vendégeként ha
zánkban tartózkodott. Látogatása alatt 
— amely dr. Csillag Ferenc ezredes 
elvtárs két évvel ezelőtti belgrádi lá
togatásának viszonzása volt — foly
tatták azokat a megbeszéléseket, ame
lyek a két hadtörténeti múzeum együtt
működésére vonatkoznak. 

HELYESBÍTÉS. — A Harsányi Já
nos—Gazsi József szerkesztésében meg
jelent Magyar szabadságharcosok a fa
sizmus ellen című dokumentumkötet 
második kiadásának (Zrínyi Katonai 
Kiadó, Budapest 1969.) 141. oldalán ta
lálható 41. sz. lábjegyzetbe szedéshiba 
folytán „Gyáva Petya" kifejezés ke
rült. A név helyesen: Gyagya Petya. 
— (Zrínyi Kiadó Parancsnoksága.) 

„Velence és Magyarország a rene
szánsz korában". Június 11—14 között 
a Velencei Giorgio Cini Alapítvány, a 
Magyar Tudományos Akadémia és a 
Kultúrkapcsolatok Intézete sikeres kon
ferenciát rendezett Velencében. A kon
ferencián 17 főnyi magyar történész 
és irodalomtörténész vett részt. Intéze-
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tünket Rázsó Gyula elvtárs képviselte, 
aki „A törökellenes koalíció problémái 
1440—1464" címmel előadást tartott a 
tudományos összejövetelen. 

Munkaértekezlet Prágában. Július 
15—18 között a Csehszlovák Hadtörté
neti Intézet meghívására intézetünk 
munkatársai, Rázsó Gyula és Marosi 
Endre négynapos munkaértekezleten 

vettek részt. Az összejövetelen a hu
szitizmus hadtörténeti és társadalom
történeti problémáit vitatták meg. A 
résztvevő csehszlovák, lengyel és ma
gyar hadtörténészek elismeréssel nyi
latkoztak a rendezvény sikeréről, va
lamennyien szükségesnek tartották a 
kapcsolatok további szilárdítását. 

Sift Gézáné 
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