
ben ismerteti a kabinet célszerű beren
dezését. 

Tit i Sznabzsenyiie, 1982. 11. sz. 17-
21. oldal. 

V. Katonai rendszer 

1. Amerikai üzemanyag-szállító Z(isz
lóali 

A zászlóalj törzsszázadból, 2-3 üza. 
ellátó, és 2-3 szállító századból áll. A 
zászlóalj rendeltetése üzemanyag kiszál
lítása a hadosztályokhoz a hadtest-rak
tárakból. A szerző részletesen ismerteti 
az alegységek állományát és azok tel
jesítőképességét különböző viszonyok 
esetén. 

V MZS, 1982. 8. sz. 30-33. oldal. 

2. USA szállító szolgálatának szer· 
vezése 

A szerző három haderőnem szállító 
szolgálatának szervezését és feladatait 
ismerteti. 

Tii i Sznabzsenyiie, 1982. 8. sz. 72-
75. oldal. 

KÖNYVSZEMLE 
ÚJKÖNYVEK 

Honnan fenyegetik a békét? 

Nemrégiben jelent meg magyar nyel
ven az eredetileg a Szovjet Katonai Ki
adó, a Vojonizdat által 1982. január
jában kiadott kis füzet magyar fordítá
sa. Az igen bőségesen illusztrált anyag 
a katonai erőviszonyokkal, a fegyver
kezési verseny, valamint a világpolitika 
időszerű kérdéseivel foglalkozik. 

A füzet számos vonatkozásban válasz 
az amerikai nemzetvédelmi miniszté
riumnak, a Pentagonnak az elmúlt év
ben „A szovjet katonai erő" címmel 
megjelent kiadványára, mely a Szovjet
unió fegyveres erői létszám és fegyver-

166 

zet állományát egyoldalúan, a tények 
elferdítésével mutatta be. 

Zrínyi Katonai Kiadó - Kossúth Ki-
adó, 1982. 

Szemelvények a Szovjet 
Katonai Enciklopédiából 

A könyvsorozat a hadtudománnyal, 
a haditechnikával, a katonapolitikával 
foglalkozó kutatók, tisztek, újságírók 
számára készült. Korszerű, marxista 
elemzést ad a hadászat, a harcászat, a 
katonapolitika, a hadigazdaság, a kato
nai kiképzés és a haditechnika legfon
tosabb, legaktuálisabb kérdéseiről. 

A Szovjet Katonai Kiadó nagy vál
lalkozása eredményesen zárult, 1980-
ban megjelent a Szovjet Katonai En
ciklopédia VIII. kötete. Ebből a rend
kívül gazdag anyagból közöl válogatást 
e könyvsorozat. 

Zrínyi Katonai Kiadó, 1982. 

Nyers Rezső: 

A szocialista integrációról 

Napjaink gazdasági problémái köl-
csönöznek időszerűséget e cikkgyűjte
ménynek. A vélemények és viták soro· 
zat új kötete, amelyben az együttgon
dolkodásra és az együttcselekvésre irá
nyuló készség nyilvánul meg, sok ér
dekes, a csak a napisajtóból tájékozó
dó olvasó számára újdonságszámba 
menő összefüggésre világít rá. Nyers 
Rezső: ,,Hagyomány és újítás tenden
ciája a KGST-együttműködésben" cí
mű bevezető tanulmánya adja meg a 
válogatás alaphangját. A magyar, 
szovjet, csehszlovák szerzők korábban 
szakfolyóiratokban publikált cikkei ki
egészítik, részletezik a felvetett prob
lémákat. 

,,N emzetgazdaságaink két nagy kér
déskomplexummal néznek farkassze
met: az intenzív gazdasági fejlődés új 
és nagy követelményeivel, valamint vi
lággazdasági helyzetük változásának 
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hatásával. Mindkettő összefügg a 
KGST-vel, fontos tehát tisztázni, mit 
tekintsünk az együttműködés maradan
dó vívmányának, mit és hogyan újít
sunk összefogásunk hatékonysága érde
kében" - írja Nyers Rezső. 

Szó esik a kötetben arról is, miként 
tölthetné be hatékonyabban tervezett 
funkcióját a transzferábilis rubel, ho
gyan ösztönözhetne jobban a KGST ár
rendszere a nemzetközi szakosításra és 
kooperációra, közös beruházások meg
valósítására. 

A szocialista közösség jövőjére nézve 
mind gazdasági, mind politikai szem
pontból sorsdöntő kérdésekről van szó. 
Ezért ezt a könyvet mint nélkülözhetet
len háttéranyagot mindannyiunknak a 
figyelmébe ajánljuk. 

Kossuth Könyvkiadó, 1982. 

Moszkalenko: 

A délnyugati irányban 

Kirill Szemjonovics Moszkalenko, a 
Szovjetunió marsallja, a honvédelmi 
miniszter helyettese kivételesen hosszú 
és eredményes katonai pályát mondhat 
magáénak. A polgárháborúban bátran 
küzdött a fehérgárdisták ellen Ukraj
nában és részt vett ellenforradalmi 
bandák felszámolásában is. A kiváló 
képzettségű tiszt a Nagy Honvédő Há
ború éveiben a Vörös Hadsereg tábor
noki karának tagjaként kiemelkedő ka
tonai vezetővé érett, tetteivel méltán 

érdemelte ki a legnagyobbnak kijáró 
hadvezéri címet. 

A Zrínyi Katonai Könyv- és Lapki
adónál most megjelent kétkötetes „A 
délnyugati irányban" című emlékiratá
ban e nem mindennapi életút tapaszta
latait, sikereit és kudarcait eleveníti fel. 
Tollát könyvének megírása közben az 
őszinteség és a tények makacs tisztelete 
vezette. A könyv várható hazai sikeré
hez minden bizonnyal hozzájárul majd 
az is, hogy a szerző jó elbeszélő. 

Kristálytiszta gondolatai áttörik a 
külső események burkát és képesek be
hatolni a láthatatlan belső emberi mo
tívumok világába. 

A német fasiszta hadsereg támadása 
1941. június 22-én Ukrajna határmenti 
körzetében érte Moszkalenkót. Emlék
irata első kötetében a határ mentén ki
bontakozó ütközeteket, a német csapa
tok kezdeti térnyerését, a Moszkváért 
vívott csatát és az első háborús tél sú
lyos megpróbáltatásait írja le . 

,,A délnyugati irányban" című em
lékirat második kötete a kurszki csata 
hatalmas tablójával kezdődik, és az 
1945 májusában Prága térségében, a 
németek utolsó csoportosításának szét
zúzását elbeszélő történettel fejeződik 
be. 

Moszkalenko tény- és eseménygazdag 
műve minden bizonnyal sikerkönyv lesz 
a memoárokat kedvelő katonaolvasók 
körében. 

Zrínyi Könyvkiadó, 1982 . 
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