
szolgálat tisztjeiről is. A dandár harcoló 
állománya természetesnek vette, hogy a 
legkritikusabb helyzetben is biztosítják 
az élelem-, fegyver- és lőszer-utánpótlást. 
Ezt igen sokszor csak harc árán lehetett 
megteremteni. A hadtápfőnöknek harc
csoportot kellett szerveznie gépkocsiveze
tőkből, szakácsokból, kommendáns al
egységek tagjaiból, akik nemcsak meg
védték az ellenséges területen a hadtápot, 
hanem kitörést is képesek voltak végre
hajtani, néha „kölcsönkapott" harckocsi 
támogatásával. 

A biztosítás, illetve annak figyelmen 
kívül hagyása a szerzőnek talán legérde
kesebb megállapítása. A harckocsiegysé
gek elöljáró parancsnokuktól a háború 
második szakaszában például azt a fel
adatot kapták, hogy törjék át az ellen
ség védelmét, azt kimélyítve semmisítsék 
meg az ott található erőket, megkerülés, 
bekerítés vagy más manőver végrehajtá
sa után védelemben várják be a főerők 

Dr. Felkai Dénes „Mozgalmas élet" cí
mű műve a szerző életútját a történelem 
alakulásának sodrában, folyamatában 
mutatja be. Az elmúlt közel fél évszázad 
nagy történelmi eseményeire utalva meg
tudjuk, hogyan reagált, mint fiatal értel
miségi, az emberiség, a magyar nép és 
más nemzetek életét formáló történelmi 
eseményekre, hogyan fejlődött és vált a 
munkásosztály, a társadalmi haladás 
ügyének harcosává. 

A könyvből kitűnik, hogy a szerző 
„mozgalmas" — tegyük hozzá következe
tesen osztályharcos — élete ifjú korától 
kezdve az érzelmi kötődöttség mellett az 
értelmi elkötelezettségen alapult, amely 
a legnehezebb, a legbonyolultabb hely
zetben is képessé tette arra, hogy dönté
seiben mindenkor vállalva a nehézsége
ket, egyéni sorsát, életét, a társadalmi 
haladás, a magyar nép igaz ügyének szol
gálatába állítsa. 

A szerző mozgalmas életét, tevékenysé
gét a munkásosztályhoz való ragaszko
dás, hazájának szeretete, a proletár inter
nacionalizmus eszméje, a marxizmus— 
leninizmus tanításainak cselekvő elfoga
dása vezérelte. Mint ifjú orvostanhallga-

beérkeztét. Amikor a harckocsiegység az 
ököl, illetve az ék szerepét töltötte be, a 
harcászati szabályzattal ellentétben nem 
volt szokásos tájékozódni a szárnyak biz
tosításáról, nem kellett keresni minden 
áron a kapcsolatot a szomszédokkal, sok
szor a kiküldő magasabbegységekkel sem 
volt biztosított az összeköttetés. A harc
kocsiegység tudta, hogy az ellenséget ül
döznie kell, azt meg kell semmisítenie és 
bízott abban, hogy a magasabb parancs
nokság nem fog megfeledkezni róla. 

Dragunszkij vezérezredes munkájában 
kitűnő érzékkel emeli ki a harcoknak 
azokat a mozzanatait, amelyek legalkal
masabbak a páncélos fegyvernem hősi 
küzdelmeinek bemutatására. A könyvben 
leírt események 1941. június 21-től Prága 
felszabadításáig ívelnek. Dragunszkij és 
csapatai számára Berlin után Prágában 
kezdődik a béke. 

Windisch Aladárné 

tót a magyar- és az olaszországi valóság, 
majd mint orvossá lett felnőttet a spa
nyol-, a francia-, a németországi tapasz
talatok, a második világháború, az ön
ként vállalt szovjet hadifogság és az azt 
követő nagy történelmi változások nevel
ték, formálták internacionalistává, hazá
ja, népe felemelkedéséért küzdő harcos
sá, kommunistává. 

A szerző könyvéből egy olyan életutat 
ismerünk meg, amilyet többé az élet, a 
gyökeresen megváltozott nemzetközi és 
magyarországi viszonyok nem produkál
hatnak. De életútja mégis követendő pél
da az elvi következetesség, elkötelezett
ség, a munka szeretete, az áldozatválla
lás, a forradalmi hit, optimizmus tekin
tetében. 

A „Mozgalmas élet" nevel és ismere
teket nyújt. Nevel mindenekelőtt prole
tár internacionalizmusra, szocialista ha
zafiságra, a munkásosztály, a szocializ
mus iránti elkötelezettségre, marxista 
történelemszemléletre, objektivitásra, a 
nehézségek vállalására, bonyolult hely
zetekben történő eligazodásra, s arra, 
hogy az elvi következetesség és az isme-
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retek mindenkori követelményeknek 
mégfelelő bővítése feltétele a helytállás
nak, a vállalt feladatok teljesítésének. A 
könyv jelentős ismereteket közöl az adott 
történelmi események objektív leírásá
val, elemzésével, a külügyi szolgálat, a 
nemzetközi kapcsolatok jobb megismer
tetésével, de különösen a Magyar Nép
hadsereg 1945—1948 közötti időszaka ed
dig kevéssé ismert eseményeinek feltárá
sával. 

Már eddig is több könyv, tanulmány 
jelent meg a Magyar Néphadsereg tör
ténetének 1945—1948 közötti időszakáról. 
A szerző segíti a proletárdiktatúra had
serege előtörténetének mélyebb, alapo
sabb megismerését. Olyan tényeket tár 
fel történelmi hitelességgel, objektivitá
sával, amelyek meggyőzően bizonyítják 
egyrészt, hogy a hadsereg jellege — a 
meglevő belső ellentmondásai ellenére — 
1945—1948 között adekvát volt a hata
lom jellegével, s a hatalom jellegében fo
kozatosan bekövetkezett pozitív változá
soknak megfelelően fejlődött. Másrészt, 
hogy a hadsereg a hatalomért folytatott 
harc időszakában nem válhatott és vált a 
reakció eszközévé, lényegében a MKP 
politikai célkitűzéseit, a munkásosztály 
kizárólagos hatalmának kivívását, a pro
letárdiktatúra győzelmét segítette. Eb
ben — egyéb más tényezők mellett — 
jelentős szerepe volt annak a világnéze
ti nevelő munkának, nevelőtiszti intéz
ménynek, amelyet az MKP vezető szer
vei, vezetői útmutatásainak megfelelően 
a szerző közvetlenül irányított. Az a vi
lágnézeti nevelőmunka, amely a hadse
regben ebben az időben folyt, biztosítot
ta a hatalom jellegének megfelelő esz
mei-politikai-erkölcsi színvonalat, és nem 
lebecsülendő számú kádert nevelt a had
seregnek, más fegyveres testületeknek, a 
pártnak, a társadalomnak. 

A Szerző jelentős szerepet vállalt a 
politikai tisztképzés megszervezésében, 
mint a Petőfi Nevelőtiszti Akadémia első 
parancsnoka. Ö avatta fel a Petőfi Aka
démia első politikai tisztjeit 1949. június 
29-én. Hazánk felszabadulás utáni törté
netében először fordult elő, hogy alapos 
marxista—leninista politikai és katonai 
képzést kapott politikai tiszteket avattak 
és bocsátottak a proletárdiktatúra hadse
regévé fejlődött néphadseregünk rendel
kezésére. A szerző vezetése alatt álló Pe
tőfi Akadémia oktató-nevelő munkájá
nak hatékonyságát is dicséri, hogy az el
sőként avatott politikai tisztek döntő 
többsége harminc év után is becsülettel 
helytáll a hadsereg és a társadalmi élet 
különböző területein. 

A szerző a továbbiakban történelmi hi
telességgel mondja el életének alakulá
sát, a személyi kultusz eluralkodása, a 
revizionizmus előretörése, az ellenforra
dalom, a szocialista konszolidáció és az 
ezt követő szocialista építés éveiben, egé
szen 1974 áprilisáig, nyugállományba vo
nulásáig. Ebből kiderül, hogy az 1956 
előtti politikai légkör szele őt sem kerül
te el. Az 1950-es évek elején a Magyar 
Néphadsereg Egészségügyi Csoportfőnö
ke, 1953 júliusától a Honvéd Egészségügyi 
Tudományos Kutatóintézet parancsnoka. 
1956. október 4-vel saját kérésére válik 
meg a hadseregtől. Ezután külügyi szol
gálatot teljesít. 1963-iig, majd az Egészség
ügyi Minisztérium nemzetközi kapcsola
tok főosztályának vezetője lett. A Ma
gyar Néphadsereg egészségügyi szolgála
tában, valamint az Egészségügyi Minisz
tériumban kifejtett tevékenységével el
évülhetetlen érdemeket szerzett a hadse
reg egészségügyi ellátásának, valamint a 
magyar egészségügy nemzetközi kapcso
latainak fejlesztése terén. 
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