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racionálisabb végzését és a repülések
nagyobb biztonságát segíti elő.
Zarubezsnoje Vojennoe Obozrenie,
1979. 3. sz. 56-57. old.

anyag-megtakarítás terén folytatott kutatások eredményeivel is.
Tii i Szabzsenyije, 1979. 10. sz. 6770. old.

2. Bundeswehr anyagi hivatala a
hadsereg gazdálkodási központja.
Ismerteti az átszervezett hivatal új
szervezetét és központi feladatát, melyeket vázlatokkal is szemléltet.
Elveket ismertet az anyaggazdálkodásról, a megrendelésekről stb. Befejezésül összefoglalja a csapatok anyagi
biztosításához
szükséges igénylések
rendjét.
Wehrtechnik, 1979. 3. sz. 31-36. old.

2. Korrózióvédő polimer réteg a tartályhajóknál
A szerző ismerteti azokat az anyagokat, amelyek megbízható védelmet
nyújtanak az üzemanyag-tartályok belső oldalának rozsdásodása ellen.
Tii i Sznabzsenyije, 1979. 9. sz. 6670. old.

3. USA légi szállító parancsnokságának új szervezése.
A cikk táblázatos formában a törzs
szervezését ismerteti.
Tii i Sznabzsenyije, 1978. 8. sz. 72.
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4. Zászlóaljorvos.
A szerző a nyugat-német zászlóalj orvosának általános, részletes feladatait
és jogi helyzetét ismerteti.
Truppenpraxis, 1979. 10. sz. 800803. old.

5. Amerikai harcos és kiszolgáló erők
béke és háborús arányából levont következtetések.
A szerző az 1. VH-tól a vietnami há~
borúig bezárólag ismerteti az európai
és távol-keleti háborús térségben harcoló amerikai csapatok harcos és kiszolgáló erőinek arányát. Ebből következtetéseket von le a feladatokra.
Military Review, 1979. 6. sz. 6070. old.

VII. Technika

.=

1. Üzemanyag-ellátás néhány kérdése
A szerző rövid történeti áttekintés
után ismerteti a főbb kapitalista államok üzemanyag-szállító, -töltő és -tároló eszközeit. Foglalkozik az üzem-

Németh Károly:
A magasabb követelmények útján
Németh Károly 1974-79. között született beszédeinek és cikkeinek válogatott gyűjteményét tartalmazza „A magasabb követelmények útján" című
most megjelent kötet.
A korszak fő gazdaságpolitikai kérdései mellett számos lényeges társadalompoliitkai kérdésről, a párt- és a tömegszervezetek munkájáról is kifejti véleményét e cikkekben és beszédekben
a Központi Bizottság titkára. Néhány
írás pedig az MSZMP és a Magyar
Népköztársaság nemzetközi politikai
kapcsolatait tárgyalja.
Kossuth Könyvkiadó, 1979.
Lenin:

A pártfegyelemről
és az állami fegyelemről
címmel, sokrétű válogatást kaptunk
kézhez, különböző alkalmak kapcsán
keletkezett írásaiból, beszédeiből. Lenin ilyen tartalmú gondolatait is áthatja a történetiség, a konkrét szemléletesség, mely arra ösztönöz, hogy az alap-

147

vető lenini elveket hasonló igényességgel és következetességgel hasznosítsuk
napjaink gyakorlatában.
Kossuth Könyvkiadó, 1979.

A második világháború története
1939-1945.
A 12 kötetes mű hetedik kötete azokat az eseményeket tárgyalja, amelyek
a második világháború különféle hadszínterein, valamint a hadviselő koalíciók országainak gazdaságában és belpolitikájában zajlottak le 1943. év má·
sodik felében.
A kötet szerzői részletesen tárgyalják a fasiszta tömb kezdődő széthullásának katonai, politikai és gazdasági
okait, valamint a második front megnyitását halogató taktikát.
A kötet sokoldalúan bizonyítja a
szovjet hadsereg meghatározó szerepét
a döntő fordulat betetőzésében, kiemelten tárgyalja a kurszki csata szerepét és jelentőségét az egész háború
menetében.
A kötet egy-egy fejezete foglalkozik
az 1943. év kommunista és munkásmozgalmával, továbbá a népek antifasiszta nemzeti és ellenállási mozgalmával.
Zrinyi Katonai Kiadó, 1979.

mokat tudományos alapossággal de
mégis közérthetően veszi bonckés alá,
és fölényes anyagismerete birtokában
- amelybe olvasóját is beavatja - külön-külön - valamennyi esetről levonja
a szükséges következtetést. Kusche
könyve tudatos és bizonyító erejű legendafosztás.
Zrinyi Katonai Kiadó, 1979.

-

Adam Kaska:
A hídfő
Adam Kaska - aki annak idején maga is részt vett a nagy visztulai átkelésben - e laza szerkesztésű jórészt valóban megtörtént eseményeket, s feltehetően személyes élményeket is sűrítő
regényében a háborúnak olyan aligalig ismert arculatát ábrázolja, amely a
maga nemében már-már páratlannak
hat. Kemény, néhol már kegyetlennek
tetsző írás ez. Am az író nemcsak a
harcok leírásában ragaszkodik a könyörtelen valósághoz, hasonló könyörtelenséggel ábrázolja a felkelés súlyos
ellentmondásait, sőt a lengyel társadalom tragikus megosztottságát még ezekben a kiélezett, tragikus napokban is.

....
t

Zrinyi Katonai Kiadó, 1979.

Lawrence David Kusche:

A Zrínyi Katonai Kiadó 1980-as
kiadási tervéből

A Bermuda háromszög rejtélye megfejtve
Az amerikai szerző - eredeti hivatása szerint repülőtiszt - az utóbbi két
évtized kétes szenzációi egyikének megfejtésére vállalkozik.
A módszere az, hogy elfogadja a kihívást. Nem utasítja el eleve a Bermuda-térségben állítólag megtörtént katasztrófákat, hanem minden egyes szerencsétlenséget, mint adott tényt igyekszik megvizsgálni. Aggályos lelkiismeretességgel vonultatja fel - pro és kont·
ra - az összegyűjtött anyagot, majd az
ekként az olvasó elé tárt dokumentu-

A szovjet hadsereg napját, felszabadulásunk és a fasizmus feletti győze
lem, valamint a Varsói Szerződés megalakulásának évfordulóját magában
foglaló tavaszi-nyáreleji ünnepekre jelenteti meg a kiadó többek között 1. F.
Kuc: ,,Évek a nyeregben" című könyvét, Sz. A. Andrjuscsenkó: ,,A Dnyepertől a Dunáig" című visszaemlékezéseit, amelyek a személyes élményeken
túlmenően a harcok hozzáértő elemzését is adják. Ebben az időben adja a
kiadó az olvasók kezébe a „Magyarország felszabadítása" című tanulmánykötetet és a Kossuth Könyvkiadóval
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közös gondozásban Nagy GáborDombrádi István szerzőpárosnak a
„Magyar ellenállás és a partizánharcok
a második világháborúban" című mű
vét, amelyek egyfelől azokról a hősi
harcokról szólnak szakavatott hadmű
vészet-történészek tollából, amelyek hazánk területén folytak és felszabadításához vezettek, másfelől azokról a dicső küzdelmekről, amelyeket népünk
legjobbjai népünk becsületéért a fasizmus ellen máshol és itthon, más szabadságszerető népekkel együtt folytattak.
Még a tavaszt hordozó hónapokban
jelentetik meg Bertold Brecht „Háború
kiskátéjá" -t, amely naplószerűen, néhány soros verssel vetíti elénk az emberiség eddigi legvéresebb háborújának anatómiáját, és új rablóháborúk ellen mozgósítva emlékeztet minden zsarnok elkerülhetetlen sorsára. Az országos rangú „Győzelem könyvtára" című
sorozat záróköteteként adjuk közre
Alekszandr Csakovszkij Lenin-díjas író
ötkötetes regényét, amely Leningrád
legendás védelméről szól. Tavasz végén
kerül az olvasók asztalára a „Csata·
képek" című szép kivitelű képzőművé
szeti album, amely nagyszerű válogatást
ad népünk forradalmi, szabadságharcos
küzdelmeit ábrázoló művészi alkotásokból. Csaknem ezzel egy időben kerül az olvasó kezébe a „Negyedszázad
a szocializmus és béke szolgálatában"
című tanulmány és dokumentumgyűjte
mény, amely arról ad meggyőző képet,
hogy megszerzett szabadságunk, függetlenségünk és a béke megbízható védőpajzsa a Varsói Szerződés.
Az év második felében, fegyveres
erőink napja körüli időben, részben a

honvédelmi, részben a politikai, illetve
műszaki könyvnapok idején olvasóinak
szeretne olyan munkák megjelentetésével kedveskedni a kiadó, mint Babin:
,,Engels katonai elméleti nézeteinek kialakulása" című műve, amelyben nyomon követhető Engels gyakorlata,
ahogy elvei megalapozásához összegyűjti a tényeket, ahogy szembesíti, értékeli azokat és levonja az általánosításokat. Továbbá a „Hadosztály és
harcászata" a „Hadtápharcászat", a
„Támadás hegyes körzetekben", a
,,Harckocsi típuskönyv", a „Harcjárművek és az ember", ,,A csapatvezetés
automatizálása", a „Foglalkozási jegytől az oktató programig", valamint az
úttörő munkának számító és mindenkinek ajánlott „Katonai Helyesírási Tanácsadó".
Ezen kívül megjelenik Békés Re·
zső Kissinger és Brzezinski katonapolitikai nézeteit összehasonlító, Réti Ervinnek az indokínai háború tanulását
elemző műve, Groehler: ,,Légi háborúk története" című áttekintő munkája
és egy rendhagyó irodalmi antológia a
népek irodalmi hagyatékának részeként számontartott katonairodalom remekeiből.

Mindez, amiről eddig szó volt, még
csak a kiadó tevékenységének kisebbik
része. A Zrínyi Kiadó 1980-ban is közel 120 kiadványt jelentet meg, s ezeknek mintegy 60°/o·a kiképzési és nevelési anyag. Ezeknek csupán nevük van,
de címük még nincs, értéküket pedig az
adja, hogy a személyi állomány harci
készenlétének szakmai-ideológiai-politikai megalapozásához, a fiatalok honvédelmi nevelése hatékonyságának növe„
léséhez nyújtanak közvetlen segítséget.
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