
foglalkozik a nehézségekkel, majd ja
vaslatot tesz azok megoldására. 

Truppenpraxis, 1982. 8. sz. 568-573. 
oldal. 

5. Hagyományos fegyverekkel vivott 
harc hadtápbiztosítása. 

Gondolatébresztő cikk a gl. e. had
tápbiztosításának megszervezéséről ha
gyományos fegyverekkel vívott harc 
körülményei között. 

Tyl a Zasobovani, 1982. 2. sz. 3-6. 
oldal. 

6. Hadtáp gyakorlópályák. 
A hadtáp gyakorlópályákkal szem

berr megszabott követelmények után a 
cikk részletesen ismerteti a gyakorló
pálya elemeit. 

Tyl a Zasobovani, 1982. 2. s~. 18-
20. oldal. 

V. Katonai rendszer 

1. Francia ellátó dandár szervezése. 
A cikk részletesen ismerteti az ellátó 

dandár szervezését és feladatait. 
Zarubezsnoje Vojennoje Obozrenyi

ie, 1982. 6. sz. 20-22. oldal. 

2. Nyugatnémet légierő egészségügyi 
szolgálata. 

A mintegy 3000 fős egészségügyi 
szolgálat több alszolgálatrn és osztály
ra oszlik. A cikk ismerteti ezek fel
adatait. 

Truppenpraxis, 1982. 3. sz. 212-
214. oldal. 

VI. Technika 

1. Korszerűsödik az üzemanyag szol
gálat technikai ellátottsága. 

A szerző, Nikitin vezds. elvtárs is
merteti a szovjet üzemanyag szolgá
latnál az utóbbi időben rendszeresített 
üzemanyag technikát. 

Tii i Sznabzsenyije, 1982. 7. sz. 61-
65. oldal. 

2.Rossz fdldúton. 
Az autóutak építése, helyreállítása 

rendkívül munkaigényes. Ezt a munkát 
a szintetikus anyagok erősen megköny
nyítik. A cikk a technikai kivitelezCst 
ismerteti. 

Tii i Sznabzsenyiie, 1982. 7. sz. 68-
70. oldal. 

3. Egészségügyi technika ;avítása a 
Nagy Hom:édő Háborúban. 

A cikk ismerteti az egészségügyi 
technika javításának rendjét a háború 
kezdetétől a háború végéig. 

VMZS, 1982. 5. sz. 73-75. oldal. 

4. NATO szárazföldi csapatoknál 
rendszeresített üzemanyag-technikai es,::,
k.özök. 

A szerző ismerteti a szivattyúk, tar
tályok, szállítótöltő gépkocsik és cső

veztékek harcászat-technikai adatait. 

Ty/ a Zasobovani, 1982. 2. sz. 37-
40. oldal. 

KÖNYVSZEMLE 
ÚJ KÖNYVEK 

Pécsi Anna: Magyarok a franciaors::,ági 
forradalmi munkásmozgalomban 

1920-1945 

Jól ismerjük és nagyon szeretjük a 
magyar írók, költők, művészek Párizs
képét. Pécsi Anna könyve nem kis fel
adatra vállalkozik, amikor kísérletet 
tesz, hogy feltárja az emigránssors nagy 
dilemáit, az egzisztenciálisan is szük
ségszerű asszimilációs törekvéseket és 
az idegenségből fakadó védekezési re
akciót, a bcfeléfordulást. A könyv ge
rincét a magyar kommunista párt- és 
szakszervezeti csoportosulások történe
te alkotja, a korabeli sajtó (a Párizsi 
Munkás és utódai) és egyéb fellelhető 
dokumentumok alapján. Különösen ér
demes az olvasó figyelmére azoknak a 
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küzdelmeknek a története, amelyeket 
a magyar emigránsok a haladás fran
cia erőivel közösen vívtak, vagy ame
lyekkel a magyarországi reakció ellen 
is küzdöttek. Sok kiváló harcos tettei 
idéződnek fel, nálunk eddig kevéssé 
ismerteké is. A magyar-francia barát
ság egy figyelemre méltó fejezete tárul 
elénk Pécsi Anna könyvéből. 

Kossuth Könyvkiadó, 1982. 

D. Melnyikov-L. Csornaja: Hitler. 
Mitosz és valóság. 

A könyvből kirajzolódik, miként 
emelkedik egyre magasabbra a naci 
párt, s vele Hitler pályájának íve egé
szen az 1933. évi hatalomátvételig. 

A könyv részletesen elemzi a náci 
párt fokozatos megerősödését és h:1tal
mi tényezővé válását, s azokat a körül
ményeket, melyek viszonylag rövid idő 
alatt a tradicionális német politikai 
pártok számba jöhető riválisává tet
ték. Külön (ejezetekben világítják meg 
a szerzők, hogyan nyerte meg Hitler a 
pénzügyi és katonai körök bizalmát, 
építve azok antikommunizmusára, a 
baloldali erőktől való félelmére és 
szélsőséges sovinizmusára. 

Melnyikov és Csornaja röviden, de 
jellegzetes momentumokat kiemelve 
követik végjg a korabeli német társa
dalom, gazdaság és politika történetét, 
mindvégig hangsúlyozva azokat a spe
ciális eszméket, intézményeket és ren
delkezéseket, amelyekre konkrétan Hit
ler vérgőzös, zavaros ideái és tettei 
nyomták rá bélyegüket. A személyiség 
történelmi szerepe negatív irányban is 
érvényre juthat, így Hitler személyes 
történelmi felelősségét sem lehet kétség
be vonni. E történelmi kreatúra avatott 
bírálóra talált a két szovjet szerző m
terpretációjában. 

Kossuth Könyvkiadó, 1981. 

Milen Szemkov: Moabit 8085. Di
mitrov a birodalmi törvényszék előtt. 

Az úgynevezett lipcsei perről már 
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magyar nyelven is több mű látott nap
világot. Szemkov írása azonban, anya
gának bőségét és széles körű kitekinté
sét figyelembe véve mindenképpen 
alapműnek tekinthető. Bevezetőjében a 
szerző utal a történelmi körülmények
re, hogy miért éppen a Reichstag, és 
miért éppen akkor (1933. február 27-
én) borult lángba. 

Szemkov könyve kronológiai sor
rendben idézi fel az eseményeket. Rész
letesen leírja a vád megkonstruálásá
nak menetét, a vádlottak megtörésére 
tett kísérleteket. Szól arról a kevésbé 
ismert tényről, hogy a Birodalmi Tör
vényszéken zajló pert megelőzte egy el
Jenper. 

Gondolat - Kossuth Könyvkiadó, 
1982. 

Ola/ Groehler: A koreai háború 
1950-1953 

Groehler könyve részletesen tárgyal
ja a háború politikai előzményeit, a fe
lek hadifelszerelését, harceszközeit, 
erőviszonyait, majd a háború egyes sza
kaszait egészen a koreai nép rendkívü
li, hősies erőfeszítéseit sikerrel koroná
zó 1953. július 27-i panmindzsoni fegy
verszünetig. Erdekes, olvasmányos, is
meretterjesztő jellegű könyv, amely 
ugyanakkor híven tükrözi a koreai há
ború lényeges jellemzőit is. 

Zrínyi Katonai- és Lapkiadó, 1982. 

Marija Fortusz: Visszaemlékezések 
A Lenin-renddel kétszer kitüntetett 

szovjet felderítőnő a .,Különös külde
tés" című fejezetben felidézi a székes
fehérvári sikeres akciót követő újabb 
felderítő váI1alkozását. A háború be
fejezése után Konyev marsall paran
csára Marija Fortusznak fel kellett ku
tatni az Észak-Csehország területén te
lepített titkos náci hadiüzemeket. A 
rendkívüli feladat alaposan próbára 
tette a bátor felderítőnő tudását, hisz 
a „Richard" fedőnevű hatalmas föld
alatti üzem hollétéről, a Nyugatra me-

-
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nekült nácikon kívül csak azok tudtak, 
akik valamikor itt dolgoztak. Közülük 
azonban már senki sem élt, a Litome
ric környékén felállított krematórium
ban égették el őket. 

Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó, 
1982. 

Roman Kim: Elolvasás után elége
tendő. 

galmas olvasmány az amerikai-japán 
háború előzményeit tárja fel, a kémek 
és ellenkémek harcán keresztül mutat
ja be Pearl Harbor megtámadásának 
körülményeit. A könyv olvasói nemcsak 
az újfajta rejtjelzőgépet szállító japán 
kémek különleges akcióival ismerked
hetnek meg, hanem az amerilcai titkos
szolgálat hibákat halmozó ellentevé-

~- Roman Kim könyve joggal számít- kenységével is. 
hat nagy sikerre. Ez a mindvégig iz- Zrínyi Katonai- és Lapkiadó, 1982 . 
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