A
tű

szerző

egy 310xl 75x85 cm mére-

terepasztal bet'lendez,ését mutatja.

Vojenno-Medicinsr.kij Zsurnal, 1980.
4. sr.. 33-35. oldal.
2. Új tábori konyha az NDK Nemzeti Néphadseregében.
Az Ural 375 D típusú alvázra szerelt konyhának van egy csapat- és egy

törzs változata. A cikk ismerteti mindkét típus berendezését.
Militartechnik, 1980. 4. sr.. 212. oldal.

KÖNYVSZEMLE ÚJ KÖNYVEK
Makkai Lásr.ló: Bethlen Gábor krónikásai
Hogyan ítélték meg hazai kortársai
a nagy fejedelmet - erről szólnak a
soknyelvű és sokvallású Magyarország
minden táborából válogatott krónikus
szövegek. A kötet csaknem egészében
felöleli a Bethlen Gáborról szóló egykorú történetirodalma-t, megszólaltat
úgyszólván minden véleményt. Nemzetközi látókörű diplomaták igényes
emlékiratai'tól helyi érdekű naplóírók
pletyka-szintű fecsegéséig; őszinte hívek
magaszta'1ásaitól dühös ellenségek rágalmáig szinte minden színét, hangját
feltaláljuk benne az akkori Magyar·
ország széles skálájú kórusának. De a
szeretet és a gyűlölet egyaránt ugyanazt
mondja: Bethlen Gábor nemcsak korának, hanem az egész magyar történeiemnek egyik legnagyobb és legérdekesebb egyénis,ége volt.
Gondolat Kiadó, 1980.
A J. Babin: Engels katonaelméleti
nézeteinek kialakulása és fejlődése
A közelmúltban jelentette meg a
Zrínyi l<,atonai Kiadó A. I. Babin:
Engels katonaelméleti nézeteinek ki-
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alakulása és fejlődése e. könyvét. A
művet olvasva feltárulnak előttünk a
marxista hadtudomány forrásai, azok

az indítékok, amelyek Engelst a had·
tudomány tanulmányozá&a felé irányították, azoknak a műveknek az elemzése, amelyekben Engels az időálló,
napjainkban is korszerű marxista had-

tudomány alaptételeit lefektette. A
szerző idézi W. Liebknecht egyik írását, amelyben úgy méltatja Engelst, a

....

hadtudóst, mintha született katona lett
volna: éles látású volt, gyorsan tudott
tájékozódni és figyelni még a jelentéktelenebb dolgokra, részletekre is, gyorsan tudott dönteni és hallatlanul hidegvérű volt. Egész sor kiemelkedő
munkát írt, és kivívta - természetesen
álnéven - sok hivatásos katona elismerését.

Zrínyi Katonai Kiadó, 1980.
Harcjármű

és az ember

A Zrínyi Katonai Ki,adó gondozásában megjelent tanulmánykötet a mai
követelményeknek megfelelően összegezi azokat a szabályzat alkalmazási,
politikai, műszaki és lélektani feladatokat, amelyek feltételezik a gép- és
harcjárművek sikeres alkalmazását: hogyan válasszuk ki a gép- és harcjárművezetőket, hogyan gondoskodjunk
róluk és mit tegyünk annak érdekében,
hogy feladatuk ellátására képesek legyenek? Hogyan képezzük ki a már
kiválasztottakat, miben s·egítsük őket,
hogy a rájuk bízott gépjármű üzemeltetése a legmegfelelőbb legyen?
A feladatkörben legjártasabb több
éves gyakorlati tapasztalattal rendelkező, felelős beosztásban dolgozó szakértők tanulmányaiból válogatott kötet
elsősorban az alegységparancsnokok, de
valamennyi egységszintű parancsnok és
politikai munkás és egyáltalán mi~dazok számára hasznos segédeszköz, akik
kiválogatják a hadsereg gép- és harcjármüvezetőit.

Zrínyi Katonai Kiadó, 1980.
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Haditechnika 1980.
Öt éve annak, hogy a hasonló tematikájú, ,,Haditechnika - 1975" dmű
könyvünk a nyomdából kikerülve a
könyvesboltok polcaira, kirakataiba,
onnan pedig az olvasókhoz került.
Azóta öt év telt el.
Felmerülhet a kérdés: vajon öt év
sok-e, kevés-e, hosszú idő vagy éppen
rövid idő a haditechnikai fejlesztésben?
Hosszú is, rövid is!
Ahhoz, hogy valamilyen teljesen új,
eddig nem ismert hatásmechanizmusú
fegyvert, fegyverrendszert hozzanak
létre, öt év nagyon kevés. De ahhoz,
hogy egy már huzamosabb ideje fej-

lesztett fegyver, haditechnikai eszköz
területén valóban új, minőségileg új
eredményeket érjenek el és azokat realizálják is, öt év jelentős időtartam.
A tanulmánygyűjtemény szerzői ez
utóbbi úton járva igyekeznek az álta-
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luk legfontosabbnak ítélt haditechnikai
fejlesztési területeket és eredményeket
bemutatni.
Az elmúlt évek legjelentősebb katonapolitikai eseménye v1tan felül a
SALT-II. tárgyalássorozat és annak
aláírása. A tanulmánygyűjteménynek ez
adja a keretét és ehhez társul néhány
igen fontos haditechnikai területnek és
eredményeinek bemutatása.
Mi várható a lövész- és a páncélelhárító fegyverek terén a következő évtizedben, milyen szerepet tölt be a rádióelektronika a fegyveres küzdelemben, mivel kell számolnunk a vegyi és
a biológ~i fegyverek területén a nyolcvanas évek küszöbén; Csak néhány kiemelt kérdés a tanulmánygyűjtemény

Olef Groehler: A légi háborúk története 1910-1970
A közelmúltban jelent meg "a légi
háborúk története 1910-1970" e.
könyv, amely a hadirepülés 60 évét fogja át. Mégsem pusztán technikatörténeti
mű, az érdekes és izgalmas témát a
szerző gazdasági, politikai és katonai
összefüggések bemutatásával, a légi
hadviselés kiemelkedő eseményeinek le1rásával tárja az olvasó elé. A népszerű
tudományos művet az NDK-ban 1977ben újra kiadták. A könyv első kiadása
óta a légi hadviselés történetéről számtalan közlemény jelent meg, sok új, eddig alig ismert és értékelt dokumentum vált hozzáférhetővé. A magyar kiadás előkészítésénél ezért több adatot
- amelyek főként a Luftwaffe második
világháborús erejére és veszteségeire
vonatkoztak - pontosabbá tett, illetve
kiegészített a szerző.
A könyv az 1910-es évek elején lezajlott háborúk, majd az első világháború kezdeti repülővállalkozásaiból kiindulva végigvezeti az olvasót a két
világháború légi haroain. Bemutatja azt
a hatalmas fejlődést, amely a második
világháborút megelőző időben, a háború éveiben és azt követően végbement.
Ismerteti az akkoriban keletkezett légi
háborús „doktrínákat". Kiemelten foglalkozik a légierő szerepével és lehetőségeivel a rakéta-atomfegyverekkel
vívott háború korában, majd a közelkcleti, a koreai és a vietnami háború
légi ütközeteivel.

Zrínyi Katonai Kiadó, 1980.

ből.

Zrinyi Katonai Kiadó, 1980.
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