
JOŠEF PRÜSA: 

A VÉDELEM TEGNAP ÉS MA 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1968. 263 o.) 

A rakéta-atomfegyverek megjelené
se után a védelem problematikája fo
kozatosan háttérbe szorult és a táma
dás került az érdeklődés homlokterébe. 
Pedig a védelmet nem szabad teljesen 
figyelmen kívül hagyni — különöskép
pen nem a harcászatban és a hadmű
veleti művészetben. Éppen a tömeges 
atomcsapások útján lehet harcászati és 
hadműveleti méretekben olyannyira 

megváltoztatni az erőviszonyokat, hogy 
a támadók (legalábbis részeikkel) kény
telenek időlegesen védelembe átmen
ni. Ez késztette a szerzőt arra, hogy a 
Zrínyi Katonai Kiadó gondozásában 
nemrég megjelent művében a tegnap, a 
ma és a jövő védelmi harcának kérdé
seivel az alegység- és egységparancsno
kokat megismertesse, felhívja figyel
müket a védelemmel kapcsolatos he
lyes szemléletmódra és gyakorlatra. A 
szerző széles körű kutató- és elemző 
munkát végzett, a szocialista és kapita
lista irodalom hatalmas anyagát tanul
mányozta át, hogy a korszerű védelem 
kérdését bemutassa. 

A könyv lényegében két fő fejezetre 
oszlik. Az első fejezetben azokat a fel
fogásokat, elméleteket ismerteti, me
lyek a védelemmel kapcsolatban a ra
kéta-atomfegyverek megjelenéséig a 
hadművészet területén uralkodtak. 
Majd megvizsgálja a második világhá
ború értékes tapasztalatait. 

A második világháborút követő évek
ben, még mielőtt a hadügy forradalma 
megváltoztatta volna a hadseregek 
szervezetét, felszerelését, az elmélete
ket és elveket, a szocialista országok 
védelemre vonatkozó irányelveit a kö
vetkezőkben foglalhatjuk össze: a véde
lem továbbra is a fegyveres erők fő 
harctevékenységi fajtája marad, de a 
végső győzelmet csak támadás útján le
het kivívni. Megnőtt a védelem mélysé
ge, fokozódott a manőver szerepe — fő
leg aktív értelemben. A légierő és tá
volharc tüzérség hatótávolságának, 
pusztító erejének növekedésével a vé-
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dőnek még kedvezőbb lehetőségei nyíl
tak, hogy a támadó céljait meghiúsítsa. 
A védelem gerincévé a páncélelhárítás 
vált. A mozgékony védelem, a védelmi 
tevékenység egyik szokásos, a visszavo
nulás pedig a manőver egyik alkalmaz
ható formája. Ezekután tér rá a szerző 
a korszerű védelem kérdéseire. Minde
nekelőtt a hadászati védelem problé
máit vizsgálja, s ennek során többször 
idézi Szokolovszkij marsall Hadászat 
című munkájának megállapításait. 

A szerző a korszerű védelem sajátos 
problémáit fejtegetve a tömegpusztító 
fegyverek elleni harc és a védelem, a 
páncélelhárítás, a légvédelem, a gyalog
sági és tüzérségi tűzrendszer, valamint 
a védelmi manőverek szerepét taglalja. 
Részletesen ismerteti a különböző vé
delmi manőverformákat, sorra veszi 
az amerikai, a nyugatnémet és a fran
cia szabályzatok idevágó nézeteit, fel
hívja figyelmünket a védelem sablon
mentes felépítésére és megszervezésére 
Ugyancsak a korszerű harc helyzeteibe 
ágyazva vizsgálja a szerző a szárazföl
di csapatok alegységeinek (egységeinek 

és magasabbegységeinek) védelmi har
cát. Az elemzés kiterjed az imperialis
ta hadseregekre is, tehát alkalom nyí
lik az összehasonlításra, a nyugati né
zetekben mutatkozó ellentmondásos 
tendenciák felismerésére. 

A szerző arra törekedett, hogy össze
foglalja a védelemmel kapcsolatos 
alapvető, általános és sajátos nézeteket, 
és az elméleti meghatározásokat átül
tesse az összfegyvernemi harcászati 
egységek, magasabbegységek védelmé
nek gyakorlatába. A kiadvány termé
szetesen nem vethette fel és még ke
vésbé oldhatta meg a kiterjedt kérdés
komplexum minden egyes részprob
lémáját. A szerző (függelékként, szovjet 
szerzők tollából) ismerteti az alegység
parancsnokok tevékenységét a védelem 
megszervezésekor — konkrét harcászati 
példa keretében. A könyv az alegység-
és egységparancsnokoknak egyaránt 
igen hasznos ismereteket nyújt. Jó ta
nácsokat ad kiképző munkájukhoz. 
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