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A HARMADIK NEGYEDÉV ESEMÉNYEIBŐL 

KARL LÜTGENDORF tábornok, az 
Osztrák Köztársaság szövetségi honvé
delmi minisztere, aki Czinege Lajos ve
zérezredes; honvédelmi miniszter ven
dégeként tartózkodott hazánkban, szep
tember 2-án megtekintette a Hadtörté
neti Múzeum kiállításait, majd beszél
getést folytatott az intézmény vezetői
vel. 

V. I. FOMIN alezredes, a moszkvai 
Hadtörténelmi Intézet tudományos fő
munkatársa 1971. augusztus hó 1—20-ig a 
Hadtörténelmi Levéltár második világ
háborús anyagában kutatást végzett. 

DR. J lRl KRASL ezredes, a prágai 
Hadtörténeti Múzeum parancsnokhe
lyettese, a Magyar Néphadsereg ven

dégeként 1971. július 21—26. között 
megtekintette a Hadtörténelmi Múzeu
mot, majd megbeszélést folytatott a mú

zeum parancsnokával és munkatársai
val a két testvérintézmény együttmű
ködését illetően. 

MIHAIL IVANOVICS GLUBOKIJ I. 
o. kapitány, a moszkvai Központi Mú
zeum parancsnokhelyettese 1971. szep
tember 3—9-ig a Magyar Néphadsereg 
vendégeként tanulmányozta a Hadtör
téneti Múzeum munkáját, és kicse
rélte tapasztalatait a múzeum veze
tőivel. 

GRIGORIJ NYIKOLAJEVICS AM-
PILOGOV, a moszkvai Lomonoszov 
Egyetem professzora, az orosz paraszt
ság történetének ismert szakértője 
szeptember 3-án meglátogatta a Had
történelmi Intézetet. Mgbeszélést foly
tatott az intézmény parancsnokával és 
munkatársaival, kutatásit végzett tér

képtárunk XVII—XVIII. századból 
származó anyagában. 

DR. SZABÓ EGON ezredes és DR. 
LIPTAI ERVIN ezredes 1971. szeptem
ber 14—16. között elméleti konferen

cián vett részt Prágában. A Csehszlo
vák Néphadsereg által rendezett ta
nácskozáson „A szocialista hatalom vé
delméről szóló lenini tanítás — a Gseh-
szlovák KP katonai politikájának elmé
leti alapjai" c. témát vitattak meg. 

„A HADTÖRTÉNETI MUZEUMOK 
SZEREPE A HADSEREGBEN FOLYÓ 
ESZMEI-POLITIKAI NEVELÖMUN-
KÁBAN" címmel a csehszlovák Had
történeti Múzeum konferenciát rende
zett Prágában. A szeptember 13—18. kö
zött lezajlott tanácskozáson múzeumun
kat Kerekes Zoltán alezredes képvi
selte. 

ÁROKAY LAJOS alezredes, a Had
történeti Múzeum tudományos munka
társa 1971. június 1-től 8-ig tanulmá
nyozta a bécsi Heeresmuseum kiállítá
sait. 

BALÁZS JÓZSEF alezredes és PON-
GÓ JÁNOS fegyvertörténész, a Hadtör
téneti Múzeum tudományos munkatár
sai 1971. július 7—16. között a prágai 
Hadtörténeti Múzeum fegyvertörténeti 
gyűjteményét tanulmányozták. 

MAROSI ENDRE, a Hadtörténelmi 
Intézet tudományos munkatársa 1971. 
augusztus 9-től szeptember 9-ig a 
Csehszlovák Szocialista Köztársaságban 
kutatómunkát folytatott a várépítéssel 
és a várvédelemmel kapcsolatban. 

DR. BÖHM JAKAB, a Hadtörténelmi 
Levéltár tudományos munkatársa 1971. 
szeptember 6-tól 10-ig részt vett a szo
cialista országok katonai levéltárveze
tőinek Varsóban rendezett értekezletén. 

A HADTÖRTÉNELMI INTÉZET ÉS 
MŰZEUM DOLGOZÓI 1971. augusztus 
19—29. között tanulmányi kirándulást 
tettek a Csehszlovák Szocialista Köz
társaságban és a Lengyel Népköztársa
ságban. M. P. 
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