
tyús elöltöltő puskákkal megtartott céllövészet, amelynek résztvevői az 
elért eredményükről díszoklevelet kaptak emlékül. 

A minden vonatkozásban körültekintően rendezett konferenciát 
mindvégig a bensőséges elvtársi légkör és szívélyesség jellemezte. A bú
csúesten a Csehszlovák Hadsereg Politikai Főcsoportfőnökének helyet
tese is részt vett. Ez alkalommal adták át a tanácskozás résztvevőinek 
a Csehszlovák Hadsereg ajándékait — a legújabb egyenruhák teljes 
sorozatát. 

A konferencia befejező aktusaként a Szovjet Hadsereg Központi 
Múzeumának küldötte, Krasznov ezredes tájékoztatta a megbeszélés 
résztvevőit a jövő évben Moszkvában megtartandó IV. Katonai és Fegy
vertörténeti Múzeumok világkongresszusának programjáról. 

Dr. Cs. F. 

Hadtörténész-konfereneia Brandenburgban 

A Német Demokratikus Köztársaság Nemzeti Néphadserege fenn
állásának 10. évfordulója alkalmából hadtörténész-konferenciát rendeztek 
Brandenburgban 1965. szeptember 15—17-ig. 

A tanácskozás napirendje volt: a Nemzeti Néphadsereg tízéves fej
lődése és jelenlegi problémái. A megbeszélés fő referátumát a Német 
Demokratikus Köztársaság honvédelmi minisztere, Heinz Hoffmann ve
zérezredes tartotta. A konferencián meghívott vendégként részt vett a 
Szovjetunió, Lengyelország, Bulgária, Románia, Csehszlovákia és Magyar
ország Hadtörténeti Intézetének parancsnoka is. 

A fő referátum elhangzása után a konferencia résztvevői két szek
cióban folytatták munkájukat: az egyik munkaértekezlet az NDK Nem
zeti Néphadseregének 10 éves történetét tárgyalta meg, a másik a had
sereg jelenlegi fejlődésének problémáival foglalkozott. 

A konferencia során több olyan magas rendfokozatú tiszt tartott 
előadást, aki részt vett a Német Demokratikus Köztársaság Nemzeti 
Néphadseregének megszervezésében és további erősítésén jelenleg is 
munkálkodik 

Ülést tartott a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum tudományos tanácsa 

A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum tudományos tanácsa 1965. 
szeptember 24-én ülést tartott. 

Az ülés elnökségében Otta István, az intézmény parancsnoka, Műnk 
Károly kandidátus, a Magyar Néphadsereg Politikai Főcsoportfőnöksé
gének képviselőjeként, valamint Horváth Miklós és Mues Sándor kandi
dátusok foglaltaik helyet. 

Az intézmény tudományos tanácsának munkájában — meghívott 
vendégként — részt vettek: Farkas Márton, a Magyar Tudományos 
Akadémia történeti és filozófiai osztályának főmunkatársa, Barta Ist
ván, a történelemtudományok doktora, Benda Kálmán és Juhász Gyula 
kandidátusok, valamint Bencédi László, a MTA Tört. Tud. Intézetének 
tudományos munkatársai, Borús József kandidátus és Vértes Róbert, az 
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