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A TUDOMÁNYOS ISMERETTER
JESZTŐ TÁRSULAT HADTUDOMÁ
NYI SZAKOSZTÁLYA 1973. szep
tember 20. és 21-én rendezte meg 
évi vándorgyűlését a szolnoki „Kilián 
György" Műszaki Főiskolán. Stock Já
nos vezérőrnagy, a szakosztály elnöke 
megnyitó szavai után dr. Liptai Ervin 
ezredes, a Hadtörténelmi Intézet és 
Múzeum parancsnoka „A hadtörténet 
tudományos népszerűsítésének idősze
rű kérdései" címmel tartott előadást. 
Ezt követően Tóth Sándor alezeredes a 
második világháború 1943. évi nagy 
fordulatáról szóló, majd dr. Szántó 
Imre alezredes „Az imperializmus ka
tonapolitikája napjainkban" című kor
referátuma hangzott el. Az előadás 
és a korreferátumok után kibontakozó 
széles körű vita a tudományos isme
retterjesztés jelenlegi helyzetének 
számos kérdését vetette fel és a szo
cialista tudat formálásában fontos 
szerepet játszó ismeretterjesztés konk
rét feladatainak meghatározásával ér
tékes segítséget adott a következő évek 
munkájához. 

A MAGYAR KATONA EGYENRU
HÁJA 1869—1973. címmel 1973. október 
5-én, a múzeumi hónap keretében kiál
lítás nyílt az Országos Hadtörténeti Mú
zeumban. Az elmúlt 100 év magyar 
katonaöltözetét: csákókat, aranysuj
tásos atillákat és dolmányokat, nyest-
prémes tábornoki díszruhákat, csuka
szürke uniformisokat és a napjaink
ban néphadseregünknél rendszeresített 
egyenruhákat bemutató kiállítást Ba
lázs György ezredes, a Magyar Nép
hadsereg ruházati főnöke nyitotta meg. 

A megnyitón jelen volt dr. Nagy Gá
bor ezredes, a politikai főcsoportfő
nök első helyettese és Bán Károly ez
redes, politikai főcsoportfőnök-helyet
tes. 

A HADTÖRTÉNELEM ÉS A KATO
NAI ELMÉLET TANULMÁNYOZÁSÁ
NAK ÉS KUTATÁSÁNAK KÖZPONT
JA megbízásából lani Béla ez
rede?, és Ilié Pétre alezredes 1973. 
október 1-től 12-ig kutatómunkát vé
geztek a Hadtörténelmi Levéltár má
sodik világháborús irataiban. A két 
bu'karesiti tudományos munkatárs „A 
románok részvétele a magyarországi 
hadműveletekben a második világhá
ború idején" című témához gyűjtöttek 
anyagot. 

A TUDOMÁNYOK ÉS MŰVÉSZE
TEK SZERB AKADÉMIÁJA 1973. ok
tóber 2—4. között a „Harmadik biroda
lom és Jugoszlávia" címmel tudomá
nyos ülésszakot rendezett Belgrádban. 
A szimpóziumon magyar részről Godó 
Ágnes alezredes, kandidátus vett részt 
és „Horthy-Magyarország szerepe a har
madik birodalom Jugoszlávia elleni ter
veinek realizálása" címmel referátumot 
tartott. 

A MAGYAR PARTIZÁN SZÖVET
SÉG felkérésére Godó Ágnes alezredes, 
kandidátus, a Hadtörténelmi Intézet és 
Múzeum tudományos munkatársa 1973. 
szeptember 1-től 22-ig „A második vi
lágháború alatti magyar—lengyel ha
ladó kapcsolatok" című témához anya
got gyűjtött Varsóban. 
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