HÍREINK

PETŐFI SÁNDOR születésének 150.
és az 1848—49. évi forradalom és sza
badságharc 125. évfordulója alkalmá
ból a Hadtörténelmi Intézet és Mú
zeum, valamint a Zrínyi Miklós Kato
nai Akadémia 1972. december 18—
19-én a múzeum dísztermében tudo
mányos konferenciát rendezett, ame
lyen hazai és külföldi meghívott tör
ténészek vettek részit.
Gencso Kamburov ezredes a bolgár,
dr. Vojtech
Dangl tudományos fő
munkatárs a csehszlovák, dr. Kari
Schmiedel tudományos főmunkatárs az
NDK, Victor Atanasiu ezredes a román,
M. M. Malahov és P. I. Szurin ezre
desek a szovjet testvérinitézményt kép
viselték.
DR. LIPTAI ERVIN ezredes, a tör
ténelemtudományok
kandidátusa,
a
a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum
parancsnoka üdvözlő sziavai után a két
napos konferenciát DR. NAGY GÁBOR
ezredes, a hadtudományok kandidá
tusa, a Magyar Néphadsereg politikai
főcsoportfőnökének általános helyet
tese nyitotta meg. Ezt követően
BALÁZS JÓZSEF alezredes, a Had
történelmi Közlemények főszerkesztője
„Petőfi a forradalom és szabadságharc
költője", SZABÓ LÁSZLÓ alezredes, a
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia fő
tanára „Petőfi a szabadság
fegyveres
védelmezője, DR MOROIÁN GYÖRGY
alezredes, a Kossuth Lajos Katonai Fő
iskola tanára „Petőfi példája az ifjú
ság hazafias nevelésében a múltban és
ma" címmel tartott előadást.
1972. december 19-én folytatódott
konferencia
első referátumát
DR.
URBAN ALADÁR, a történelemtudo
mányok kondidátusa, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem
Bölcsészettudomá
nyi Karának docense tartotta „A már
ciusi ifjúság a forradalmi háborúról és
a haza védelméről"
címmel. Ezután
DR. BORÚS JÓZSEF, a történelem
tudományok kandidátusa, az MTA Tör

ténettudományi Intézetének főmunka
társa „Honvédek, tisztek,
tábornokok
1848—49-ben. Adalékok a magyar hon
védsereg személyi összetételének
kér
déséhez", KEREKES ZOLTÁN alezre
des, a Hadtörténeti Múzeum osztály
vezetője „Szabadcsapatok a szabadság
harcban" és DR. BÖHM JAKAB, a
Hadtörténelmi Levéltár helyettes ve
zetője „Külföldi önkéntesek
alakulatai
a szabadságharc honvédelmében"
cím
mel tartott előadást. Az előadásokat
követő vitában a testvérintézmények
képviselői is részt vettek.
A kétnapos konferencia előadásaira
és vitájára folyóiratunk következő szá
mában visszatérünk.
A NÉPSZABADSÁG HALHATAT
LAN KÖLTŐJE 1823—1973 címmel
1972. december 19. és 1973. január 14.
között mutatta be közösen rendezett
kiállítását a Hadtörténeti Múzeum és
a
Magyar
Néphadsereg
Politikai
Nevelőmunka Anyagi és Módszertani
Központja. Az impozáns vándorkiállí
tást, amely Petőfi Sándor életútját és
korának társadalmát mutatta be, hét
ezren tekintették meg.

JAKAB

(BÖZÖDI) GYÖRGY, a

Marosvásárhelyi Politikai és Társada
lomtudományi Akadémia tudományos
főmunkatársa 1972. december 20-tól
1973. január 5-ig kutatómunkát vég
zett a Hadtörténelmi Levéltárban. A
román történész az 1848—49-es magyar
forradalom és szabadságharc anyagát
tanulmányozta.
GEORGIJ NESEV, a Bolgár Tudo
mányos Akadémia Történettudományi
Intézetének tudományos munkatársa
1973. január 11—16 között a bolgár—
magyar kapcsolatok című témához
anyagot
gyűjtött
a Hadtörténelmi
Levéltárban a török hódoltsági és a
pesti hadbíróság 1882. évi iratanyagá
ban, valamint a családi gyűjtemények
ben.
Molnár Pál
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