
H Í R E I N K 

NEMZETKÖZI TANULMÁNYGYŰJTEMÉNY 
A SPANYOL POLGÄRHÄBORÜ NEMZETKÖZI BRIGÁDJAIRÓL 

Ez év január 13-tól 20-ig Moszkvá
ban, a Szovjetunió Tudományos Akadé
mia Nemzetközi Munkásmozgalmi Inté
zetében ülésezett a készülő kötet nem
zetközi szerkesztő bizottsága, hogy az 
elkészült tanulmányokat ' nyomdába 
adás előtt megvitassa és jóváhagyja. 

A szerkesztő bizottság nyolc tagból 
áll: Alano Elliot — Anglia; František 
Kruzik — Csehszlovákia; Lazar Lati-
novits — Jugoszlávia; Rozsé Miso — 
Franciaország; Petr Vasiljuk — Len
gyelország; Hans Taubner — Német 
Demokratikus Köztársaság ; Renato 
Bertolini — Olaszország; és Ivan Nyi-
kiforics Nyesztyerenko — Szovjetunió. 

A kötetet két általános jellegű ta
nulmány vezeti be — az egyik Dolores 
Ibarruri munkája a spanyol nép sza
badságharcáról; a másik Luigi Longo— 
Franz Dohlem a nemzetközi brigádok
ról. Majd ezt követi 19 nemzeti tanul
mány, az orosz ábécé sorrendjében: 
Ausztria — Max Steiner; Anglia — 
Nan Green; Ausztria, Bulgária — D. 
Szirkov; Magyarország — Györkéi Je
nő; Németország — Hans Taubner; Ír
ország — Maikl O'Riordan; Olaszország 
— Cesare Columbo; Kuba — Karbajan 
és Nikolau; Norvégia — Dalland Lip
pe, Mortensen és Reiersen; Lengyelor
szág — Vasiljuk; Románia — M. Bürke 
és V. Roman; Szovjetunió — D. P. 
Pricker, a történelemtudományok dok
tora; Észak-Amerikai Egyesült Álla
mok — Artúr H. Lendisz; Finnország 
— Kockinen és Hukkinen; Franciaor

szág — R. Miso; Csehszlovákia — F. 
Kruzik; Svájc — S. Rogebju és K. 
Ullsson; Jugoszlávia. (Az argentin, és 
jugoszláv tanulmány szerzők feltünte
tése nélkül jelenik meg.) 

A szerkesztő bizottság munkájában 
meghívott vendégekként a következő 
személyek vettek részt: Karlo Luká-
nov — Bulgária; Franz Dahlem — 
Német Demokratikus Köztársaság; 
Franciszek Ksiezarczyk vezérőrnagy — 
Lengyelország; Valter Roman vezérőr
nagy — Románia; Dolores Ibarruri — 
Spanyolország: P. I. Batov hadseregtá
bornok — Szovjetunió; valamint Győr-
kei Jenő alezredes, a Hadtörténelmi In
tézet és Múzeum tudományos munka
társa, a magyar tanulmány szerzője. 

A tanulmánykötet igen nagy érdeklő
désre tarthat számot, mert új doku
mentumok alapján teljes képet nyújt 
majd az olvasónak a nemzetközi bri
gádok hősi küzdelméről. Először kerül 
közlésre a nemzetközi brigádok pontos 
számadata — többek közt a szovjet ön
kéntesek létszáma, a Szovjetunió kato
nai segítsége (pontosan részletezve) a 
Spanyol Köztársaság részére. 

A kötet — a Szovjetunió Tudomá
nyos Akadémia Kiadójának gondozásá
ban — előreláthatólag még ebben az 
évben megjelenik oroszul, majd német, 
angol, francia, spanyol, olasz és min
den bizonnyal magyar nyelven is nap
világot lát. 

Győrkei Jenő 
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AZ ELSŐ NEGYEDÉV ESEMÉNYEIBŐL 

FOLYÓIRATUNK SZERKESZTŐ BI
ZOTTSÁGA az 1969-ben közölt tanul
mányok közül ölvedi Ignác kandidá
tus: „Adatok a német—magyar katonai 
viszony alakulásához" (1944. szeptem
ber 8-a után) és a debreceni hadmű
velet előkészítéséhez", valamint Godó 
Ágnes alezredes : „A XV. »Petőfi Sán
dor« Rohamdandár harctevékenységé
nek itörténete" c. tanulmányokat — fi
gyelembe véve az azokban feltárt új 
adatokat s ezek alapján levont új kö
vetkeztetéseket — NlVÓDÍJ-ban része
sítette. 

DR. LIPTAI ERVIN EZREDES, a 
Hadtörténelmi Intézet parancsnoka a 
Szovjetunió Ismeretterjesztő Társaságá
nak meghívására 1969. november 21— 
30. között Moszkvában és Rigában több 
előadást tartott a magyar Vörös Had
sereg honvédő harcairól. 

ÁROKAY LAJOS ALEZREDES ÉS 
HALÁPI LÁSZLÓ ŐRNAGY, az Orszá
gos Hadtörténeti Múzeum tudományos 
munkatársai a Szovjet Hadsedeg Köz
ponti Múzeumának meghívására 1969. 
október 21-től november 4-ig a Szov
jetunióban tartózkodtak. Megtekintet
ték a moszkvai és a leningrádi katonai 
történeti múzeumokat, s megbeszélése
ket folytattak a kiállítások rendezésé
nek új problémáiról és -módszereiről. 

DR. KUN JÓZSEF ALEZREDES 
1969. november 10-től 30-ig a Német 
Demokratikus Köztársaság Hadtörté
nelmi Levéltárában — Potsdamban — 
folytatott kutatómurikát, „A magyar 
megszálló csapatok tevékenysége a 
Szovjetunió területén" c. témához gyűj
tött anyagot. 

A CSEHSZLOVÁK SZOCIALISTA 
KÖZTÁRSASÁG NEMZETVÉDELMI 
MINISZTÉRIUMÁNAK négytagú kül
döttsége 1969. december 9-től Ï2-ig a 
Hadtörténelmi Intézetben megbeszélése
ket folytatott az intézmény parancsnok
ságával a magyar Vörös Hadseregben 
szolgálatot teljesített csehszlovák nem

zetiségű vöröskatonák igazolásának el
járásáról. 

A BUDAI ÖNKÉNTES EZRED har
cainak emlékére a Hazafias Népfront 
Budapesti Bizottsága és a Hadtörténel
mi Intézet 1970. február 9-én. díszün
nepséget rendezett a MOM Šzakasits 
Árpád Művelődési Házban. 

Az ünnepséget Liptai Ervin ezredes, 
a Hadtörténelmi Intézet parancsnoka 
nyitotta meg, majd az ünnepi műsor 
keretében T. Varga György, a Hadtör
ténelmi Intézet tudományos munkatár
sa méltatta az ezred harcainak jelen
tőségét. 

Az ünnepi műsor második részében a 
Magyar Néphadsereg Vörös Csillag Ér
demrenddel kitüntetett központi mű
vészegyüttese mutatta be új műsorát, 
amelyet a jelenlevők — köztük az ez
red több mint másfélszáz volt tagja — 
nagy tetszéssel fogadtak. 

FŐVÁROSUNK FELSZABADULÁ
SÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKAL
MÁBÓL a Hadtörténelmi Intézet és 
Múzeum, valamint a Hazafias Népfront 
Budapesti Bizottsága 1970. február 10— 
11-én Tudományos ülésszakot rendezett, 
a Magyar Tudományos Akadémián. 

Az ülésszakon öt referátum hangzott 
el a magyarországi felszabadító hadmű
veletek, a budapesti hadművelet, a ma
gyarok részvételéről a fasizmus elleni 
harcban, a budapesti partizánharcok
ról, valamint a Magyar Néphadsereg 
fejlődésének néhány problémájáról. 

A plenáris ülés után a tanácskozást 
három szekcióban folytatták, ahol a fő-
referátumokhoz kapcsolódva 22 korre
ferátum hangzott el, amelyből hatot a 
baráti országok hadtörténeti intézetei
nek munkatársai tartottak. 

Az ülésszakon elhangzott előadások 
és hozzászólások anyaga hamarosan 
megjelenik a Hazafias Népfront kiadá
sában. 

Siýt Gézáné 
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