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A HADTÖRTÉNELMI INTÉZET ÉS MÜZEUM 
ESEMÉNYEIBŐL 

FOLYÓIRATUNK SZERKESZTŐ BI
ZOTTSÁGA a lap 1968. évi számai
ban megjelent tanulmányok közül 
Farkas Márton: Katonai felkelés Pé
csett 1918 májusában és Pataki Ist
ván: Az ellenforradalom fegyveres 
szervezkedése Magyarországon és 
Ausztriában a proletárforradalom el
len, A „nemzeti hadsereg" létreho
zásának első periódusa (1919. III. 21 
—1919. VIII. 1.) c. munkáját, vala
mint az év folyamán közölt biblio
gráfiák szerzői kollektíváját nívó
díjban részesítette. 

A NÉPHADSEREG, a Honvédelmi Mi
nisztérium központi lapja 1968. de
cember l j én ünnepelte megjelenésé
nek 20. évfordulóját. A jubileum al
kalmából a szerkesztőséghez számos 
üdvözlő levél és távirat érkezett a 
magyar és a külföldi testvérlapok
tól. 

UGYANCSAK 20 ÉVES FENNÁLLÁ
SÁT ÜNNEPELTÉ A HONVÉDOR
VOS c. folyóirat is, amely mind a 
hadseregben, mind a polgári életben 
tevékenykedő orvosok, egészségügyi 
dolgozók körében nagy megbecsü
lésnek örvend. 

10 ÉVE VÉGZI OKTATÓ, FELVILÁ
GOSÍTÓ MUNKÁJÁT a fegyveres 
erők egyik legfiatalabb orgánuma, a 
Polgári Védelem. A lap nélkülözhe
tetlen segítséget nyújt a honvédségi 
és a polgári védelmi szerveknek az 
esetleges ellenséges támadások elleni 
védelem megszervezéséhez. 

A MAGYAR SAJTÓ NAPJA alkalmá
ból Czinege Lajos vezérezredes, hon
védelmi miniszter fogadta a hon

védségi lapok főszerkesztőit. A Ka
tonai Tanács nevében üdvözölte a 
lapok munkatársait, majd vázolta a 
hadseregsajtó előtt álló feladatokat. 

A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 
az MSZMP 50. ÉVFORDULÓJA al
kalmából az MTA Történettudományi 
Intézete, a Párttörjténeti Intézete, a 
Hadtörténéimii Initézét, a Magyar Tör
ténelmi Társulat, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem illetékes tanszéke 
és az MSZMP Poliktiai Főiskolája há
romnapos tudományos ülésszakot 
szervez. A tanácskozáson több szo
cialista és nyugati ország történésze 
is részt vesz. A tervezett referátu
mok átfogják a Magyar Tanácsköz
társaság egész történetét, bemutatják 
az e téren folytatott kutatások leg
újabb eredményeit. A Tanácsköztár
saság forradalmi honvédő háborújá
val kapcsolatos előadások és hozzá
szólások folyóiratunk második szá
mában jelennek meg. 

A MISKOLCI CSATA 50. ÉVFOR
DULÓJÁRÓL való megemlékezés 
keretében a Borsod 'megyei Tanács, 
a TIT megyei hadtudományi szak
osztálya és a Hadtörténelmi Intézet 
tudományos ülésszakot szervez, 
amelyre ez év májusában kerül sor 
Miskolcon. 

EZ ÉV MÁRCIUS 21-ÉN UGYANCSAK 
MISKOLCON ADJÁK ÁT — az or
szág összes megyéje képviselőinek 
jelenlétében — a magyar Vörös Had
sereg 12. számú páncélivonatának re
konstruált szerelvényét. A páncél
vonat a KISZ és az Űttörő Szövet
ség patronálásával, a miskolci és az 
ózdi munkások, fiatalok társadalmi 
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munkájával épül. Az eredeti vonat 
vagonjait két kiállítási kocsi egé
szíti ki. Az egyikben a Tanácsköz
társaság honvédő háborújának tör
ténetéről, a másikban a Magyar 
Néphadsereg életéről láthatnak ki
állítást a látogatók. A páncélvonatot 
előre elkészített terv szerint két éven 
keresztül az ország minden nagyobb 
vasútállomásán bemutatják. 

AZ ORSZÁGOS HADTÖRTÉNETI MÚ
ZEUM 1968 novemberében ünnepel
te fennállásának 50 éves évforduló
ját. Az intézmény fél évszázados ju
bileumáról napilapjaink is megem
lékeztek. 

RÁZSÖ GYULA HADTÖRTÉNÉSZ a 
ljubljanai, zágrábi és belgrádi le
véltárakban végzett kutatásokat a 
XV—XVI. sz.-i török háborúkról. 

SOK ÉRDEKES SZERZEMÉNNYEL 
GYARAPODOTT az elmúlt évben az 
Országos Hadtörténeti Múzeum. 
Egyebek között Münnich Ferenc elv
társ kardja került birtokunkba — 

adományként. Értékes darabja a 
gyűjteménynek egy XV. századi 
másfélkezes kard. Az egyenruha-
gyűjtemény is kiegészült sok szép 
darabbal — a kiegyezéstől egészen 
az első világháborúig használt egyen
ruhákkal, köztük sok a ritkaság. 

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÜ idején 
használt angol, amerikai, német, ja
pán és francia csatahajók modell
jeiből is vásárolt a múzeum. A fest
mények közül említésre méltó a ta
nácsköztársasági linómetszet-sorozat 
— Vali Zoltán grafikusművész mun
kája — és Vincze Lajos festőművész 
„Partizánok a Bükkben" című fest
ménye. Az éremgyűjtemény régi ma
gyar katonai kitüntetésekkel szapo
rodott. A fényképarchívum sok első 
világháborús fényképanyaggal, fény
képalbummal gyarapodott, igen gaz
dag az első világháború repülőire 
vonatkozó anyag, azonkívül van a 
haditengerészetre vonatkozó fény
kép, képeslevelezőlap és újságkivá
gat gyűjtemény. 

Bende Sándorné 
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