
; 
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Vojennaja Miszl, 1979. 12. sz. 49-
55. old. 

V. Harc-hadművelet hadtáphiztosítása, 
kikép~és, oktatás 

1. Harctevékenység az ellenség há
tában 

Amerikai nézetek szerint az ellenség 
mögöttes területein való harctevékeny
ség minden szintű parancsnokság igen 
fontos feladata. A2 ellenség hadtápte
rületein alkalmazhatók légideszant csa
patok, légi mozgékonyságú erők és di
verziós csoportok. A szerző ezen erők 
feladatait és alkalmazási elveit jel
lemzi. 

Zarubezsnoje Vojennoje Obozrenije, 
1979. 12. sz. 8-14. old. 

2. Hadtáptisztek parancsnoki tovább
képzése 

A Leningrádi Katonai Körzet pa
rancsnokának hadtáphelyettese Lutos
kin altbgy. elvtárs felsorolja a tovább
képzés összes formáját és röviden jel
lemzi, értékeli azok végrehajtását. 

Tii i Sznabzsenyije, 1980. 1. sz. 20-
23. old. 

3. Ismerjük és hozzáértően használ
juk a tábori töltőállomást. 

A dk kismerteti a tábori üzemanyag
raktár telepítése megtervezését és vég
rehajtásának módját. 

Tii i Sznabzsenyije, 1980. 2. sz. 31-
33. old. 

4. Nyugatnémet sorkatonák egészség
ügyi kiképzése 

A katonák alapkiképzésekor 10 órát 
fordítanak egészségügyi kiképzésre. A 
cikk 10 órás kiképzés módszertani kér
déseit ismerteti. 

Truppenpraxis, 1980. 2. sz. 93-98. 
old. 

VI. Katonai rendsz.er 
( szervezés, mo~ósítás, kiegészítés) 

1. Osztrák vadászzászlóalj ellátása 
védelemben 

E több folytatásból álló cikk első 

részében részletesen megismerhető az 
osztrák vadászzászlóalj hadtápalegysé
geinek szervezése és azok feladatai. 

Truppendienst, 1980. 1. sz. 62-64. 
old. 

VII. Technika 

1. Korszerű útépítő technika 
A szerző röviden jellemzi a DZ-8-1, 

az E0-3332 A., a DZ-120, a DSZ-126 
és a DU-37 B. típusú szovjet útépítő 
gépeket. 

Tii i Sznabzsenyije, 1980. 2. sz. 69-
71. old. 

2. Új szállító és fektető matrac sú
lyos sebesültek részére 

A2 NDK Nemzeti Néphadseregében 
1979-ben rendszeresítették a TLM tí
pusú szállító és fektető matracot. 

Fontosabb adatai: 2000x650 mm, 
légnyomás 1-5 kpa. 

Militartechnik, 1980. 2. sz. 94-95. 
old. 

KÖNYVSZEMLE
ÚJ KÖNYVEK 

A. N. Kovaljov: A diplomácia 
ábécéje 
népszerű-tudományos műve arra vállal
kozott, hogy ennek az ősi, de korunk
ban jelentős változásokon átment mes
terségnek titkairól fellebbentse a fáty
lat. Arra törekszik, hogy a diplomácia 
hírei az újságolvasó, tv-t néző, rádiót 
hallgató közember számára ne tűnje
nek bonyolult misztériumjátéknak, hi• 
szen még a konvencionális formulák, a 
protokoll mögött is a nemzetközi élet 
eleven valósága lüktet. 

A szerző részletesen ismerteti a dip
lomácia szerepét és jellegzetességét a 
régebbi és az új korban, hangsúlyozva 
azt a minőségi változást, melyet e té„ 
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r,n a lenini külpolitika, a szocialista 
államiság hozott. Attekinti, értékeli és 
bírálja a nyugati szerzök új diplomá
ciai doktrínáit is. Bevezet a nagyközön
ség számára láthatatlan, szívós és sok
oldalú „íróasztali" munka rejtelmeibe. 
A diplomáciai dokumentumok sokféle
sége, a levelezés módozatai, a nyelvezet 
árnyalatai láttán döbbenünk rá, hogy 
milyen finom különbségtételek érzékel
tetésére alkalmasak a nekünk egynemű
nek tűnő protokolláris formák. Hogy 
ne csak a szertattásosság külső jegyeit 
érzékeljük, megvilágítja, hogyan nyer 
kifejezést általuk a tartalmi mondani
való, melyek az ezt alátámasztó érvek 
és tények felsorakoztatásának módoza
tai. Milyen a diplomáciai nyelv, me
lyek a jó diplomata tulajdonságai, mi
lyen óriási és hosszan tartó tárgyalás
sorozatok előzték meg a helsinki nyi
latkozatot -, hogy csak néhány témát 
érintsünk a könyvből. 

A neves és tapasztalt diplomata 
könyvében is érvényesíti az aranysza
bályt: a tárgyalópartnert, ezúttal az ol
vasót nem szabad úntatni. Mondaniva
lóját híres diplomáciai akciók, neves 
diplomaták történeteivel, anekdoták
kal, és szépirodalmi idézetek sokaságá
val illusztrálja, s ettől műve nemcsak 
tanulságos, de lebilincselő olvasmánnyá 
is válik. 

Kossuth Könyvkiadó, 1979. 

V. V. Kuzmin: A kínai kártya 

című műve a kínai külpolitika jelenlegi 
viszonylatainak egyik alapeleméhez 
kapcsolódik. Mint alcíme is jelzi, arra 
keres feleletet, mi a helye Kínának az 
amerikai imperializmus stratégiájában. 
A szerző elemzi a kínai külpolitika 
hátrányos fordulatának előzményeit, be
mutatva, milye nmesszire nyúlnak visz
sza a gyökerei Kína és az USA mai 
együttműködésének a külpolitikában'. 
Kuzmin szól arról, hogy az amerikaiak 
már a második világháború idején kap
csolatban álltak Mao Ce-Tunggal és 
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csoportjával, arra építve, hogy naciona
lizmusuk erősebbnek bizonyul politi
kai programjuknál. 

A háború végkimenetele, a Szovjet
unió távolkeleti győzelmei azonban a 
kínai párton belül az internacionalista 
vonal győzelmét hozták. Ez időben a 
maoista csoport igyekezett kihasználni 
a Szovjetunió nyújtotta segítség elő

nyeit. Az USA-ban pedig a kínai for
radalom győzelme után a csangkajse
kista lobby kerekedett felül, s ez évti· 
zedekre meghatározta a két állam vi
szonyát. Az USA azonban továbbra is 
megkülönböztetett figyelmet szentelt a 
kínai kérdésnek. Kuzmin könyve rész~ 
letesen sorolja azoknak a kutatócsopoc
toknak, intézményeknek, csoportosulá· 
soknak akcióit és kiadványait, melyek 
a Kínához való viszonyt elemezték, ár
gus szemekkel figyelve az ország gaz
dasági és politikai életét. Kormány
szervek is készítettek prognózisokat, fo
galmaztak stratégiai koncepciókat, s 
amikor a szovjet-kínai szakítás nyil
vánvalóvá vált, megkezdték terveik va
lóra váltását. Ennek történetét, a ping
pong-diplomáciától napjainkig, már jól 
ismerjük. De, mint Kuzmin könyve ér
zékelteti, ez csak a jéghegy csúcsa: a 
tanulmány részletesen bemutatja, hogy 
a diplomáciai tárgyalások, programok 
milyen arzenálját vezette be az ame
rikai külpolitika, az egymást váltó el
nöki adminisztrációk. A kínai kártya 
sokáig talonban volt, nagy kérdés, 
hogy akik ma keverik és kijátsszák a 
békeszerető világ ellen, nem ringatják-e 
magukat a könnyű győzelem mámorá
ban. 

Kossuth Könyvkiadó, 1979. 

Fegyverrel a hazáért 

a magyar ellenállási és partizánharcok 
története a második világháború ide
jén. 

A kötet tanulmányait a témák leg
jobb hazai szakértői, kutatói írták. 

( 
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Pintér István a magyar kommunisták 
szerepét mutatja be a fegyveres ellen
állás előkészítésében és megszervezésé
ben. Gazsi József térképekkel és fotók
kal is szemléltetve ad áttekintést a sok
színú és sokféle ellenállási tevékenység
ről és a partizánakciókról. Tóth Sándor 
a Budai Önkéntes Ezred keletkezésé
nek és harcainak krónikása. Kis And
rás a még folyó háború végnapjaival 
korlátozott létszámban, de érdemlege
sen kapcsolódó, születőben levő új de
mokratikus magyar hadsereg tevékeny
ségét elemzi. A szovjet hadifogságba 
került és a németek ellen harcolni kész 
magyar katonáknak módjuk nyílt, hogy 
különböző szovjet partizánegységekben 
részt vehessenek a küzdelemben, róluk 
szól Harsányi János tanulmánya. Más 
országokban, így a lengyel, csehszlovák 
és jugoszláv területeken is bekapcso
lódtak magyarok az ellenállásba, az ö 
harcaikat idézik Godó Agnes tanul
mányai. A francia és a belga antifasisz
ta küzdelem magyar hőseinek és már
tírjainak Pécsi Anna állít emléket. Sok
irányú tevékenységről ad számot Godó 
Agnes kötetzáró tanulmánya, mely az 
egyéb, hadviselő és semleges nyugat
európai országokban működő antifa
siszta szervezetek működéséről és dip
lomáciai, illetve hírszerzői akcióiról ad 
hírt. 

Kossuth Könyvkiadó-Zrínyi Katonai 
Kiadó, 1980. 

Herencsér Lajos: Két front között 
c. könyve. A nyugállományú ezredes 
életpályája egy kis csehszlovákiai ma
gyar faluban, Pereden indult. A társa
dalmi kérdések iránt érdeklődő, vilá
gos fejű szegényparaszt legényt az idő
közben Magyarországhoz csatolt terü-

lctről sorozzák be a később tragikus 
véget ért 2. magyar hadseregbe. Heren
csér, aki kiváló elbeszélő, rendkívül ér
zékletesen képes ábrázolni a frontra 
dobott magyar katonák életét, leírása 
vetekszik sok hivatásos íróéval. 

A szerző olyan plasztikusan idézi fel 
egykori önmagát, világnézeti-emberi 
fejlődésének állomásait, a fogolyélctet, 
az antifasiszta iskolát, a harcok torok
szorító izgalmait, harcostársai embersé
gét, hogy szinte az eseményeknek ta
nújává teszi az olvasóját. A történel
met, · a rendkívüli időket emberközelbe 
hozza. 

Kossuth Könyvkiadó-Zrínyi Katonai 
Kiadó, 1980. 

Gallai Ervin: A szabadság holnap 
kezdődik 

című visszaemlékezése. A Nagyvárad
ról munkaszolgálatosként a frontra hur
colt fiatalember ukrán földön lázad 
fel a keretlegények esztelen brutalitásá 
ellen és szökik át a partizánokhoz. 
Partizánéletének leírása kissé vázlatos, 
főleg az emberi momentumokat dom
borítja ki az elvtársaihoz - barátaihoz, 
a kedves katonalányokhoz fűződő em
lékeit. Pedig a Csepiga-osztagban, uk
rán földön, a brjanszki erdőben, Len
gyelországban, majd ismét Ukrajnában 
nagyszabású akciók részese volt, bátor 
és merész. Talán a szerénység, talán az 
akkor mindent oly természetesnek vevő 
fiatalsága miatt időzik viszonylag ke
veset a harci cselekményeknél. Ezért 
könyvének a második, nagyobbik fele 
az érdekesebb, amely az új, demokra
tikus magyar rendőrség keretében vég
zett munkájáról szól. 

Kossuth Könyvkiadó, 1980. 
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