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1.
Vezetés és gépesítés
1. ESZG programjai fejlesztésének
irányai.

A számítógépek fejlődésével jelenszélesedett azok lehetősége. A
harmadik generáció programjai már a
lfövetkezőket
képesek
megoldani:
funkcionális feladatok; a megoldás
folyamatainak, terminálok irányítása,
programok tárolása és továbbítása; ellenőrzés és optimalizálás, stb.
Továbbiakban a cikk több strukturális bázisú programbiztosítás előnyeit
fejtegeti.
tősen

Til i Sznab::senyije, 1983. 9. sz. 5760. oldal.
2. Megbízható hadtápvezetés harcban
A megbízható hadtápvezeté~hez jól
kiképzett személyi állomány, üzemképes technika és megfelelő készletek
szükségesek. A megbízható hadtápvezetés igen fontos feltétele az időben
meghozott elhatározás, az időbeni helyzetjelentések, a kezdeményezés és a
HVP követelmények szerinti berendezése, őrzése.

Til i Sznabzsenyije, 1983. 11. sz. 1519. oldal.
3. TudománJos
kutatómunka
az
osztrák hadseregben
Az alapfogalmak meghatározása
után a szerző ismerteti a hadtudományi kutatás helyét és szerepét az ál-

1am tudományos kutató munkájának
rendszerében. A hadtudományi kutatást
szellemi-társadalomtudományi,
természettudományi és egészsegugyi
kutatásra osztja fel. A társadalomtudományi kutatáshoz a hadászati-hadtörténeti, a hadműveleti-harcászati és a
katona-pszichológiai kutatás tartozik.
A szerző ezeket még további alágazatokra osztja fel és meghatározza ezek
tartalmát, feladatait.
ŐMZ,

1983. 3. sz. 193-196. oldal.

4. Hadtápegységek hatékonyságának
modellezése
A hadtápegységek hatékonysága akkor 100%-os, ha személyi és technikai
feltöltöttségük teljes és képzettségük,
kiképzésük az előírásokkal összhangban
van. Ez azonban ritkán fordul elő. A
szerzők cikkben azt fejtegetik, hogy
milyen a hadtápegységek hatékonysága
a feltöltöttségüktól függően.

Military Review, 1983. 5. sz. 6774. oldal.

11.
Gazdálkodás,
szállítás, egészségügyi
biztosítás békében
Az egység ruházati raktár munkájának szervezési tapasztalatai
A szerző felsorolja az egység RSZFe okmányait és ismerteti azok hatását,
szerepét a ruházati raktár munkájában.

Tyl a Zasobovani, 1983. 4. sz. 53.
oldal.
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111.
Harc-hadművelet

hadtápbiztosítása,
kiképzés, oktatás
1. Légideszant ezred ellátó szakaszának sza/eharcászati kiképzése
A szerző részletesen ismerteti a gyakorlat levezetésének tervét.
Tyl a Zasobot•a,li, 1983. 4. sz. 1317. oldal.
2. Védelmi harc hadtápbi::.tositásának saiáto.rságai erdós-hegyes terepen
A szerző az erdős-hegyes terepen vívott védelem általános jellemzése után
foglalkozik a hadosztály, ezred hadtápbiztosításának sajátosságaiv al erdős
hegyes terepen.
Tyl a Zasobot•ani, 1983. 4. sz. 913. oldal.
3. A hadtáp/elder ités tapasztalatai
A cikk ismerteti az ezred-hadosz tály
hadtápfelderí tés jelentőségét, tartalmát
és a végrehajtásáv al szembeni elvárásokat.
Tyl a Zasobonai•i, 1983. 5. s::.. 1922. oldal.
4. Pk. IJTPH vezetési munkáiának
tartalma h módszere a harcászati gyakorlaton
A cikk ismerteti a Pk. HTPH-e feladatait, a gyakorlat előkészítő, végrehajtó és befejező időszakában.
Tyl a Zasobonavi, 1983. 5. sz. 1619. oldal.

5. Ezred hadtápbiztosítása védelem·
ben
A szerző ismerteti a gl. e. hadtápbiztosításának kérdéseit védelemben.
Tyl a Zasobornni, 1983. 7. sz. 8-12.
oldal.
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6. Ellátó zászlóali kiképzésének sa•
iátosságai
Az ellátó zászlóaljat a szállító alegységek báásán létesítették, következés ·
ként az előzőhöz viszonyítva az ellátó
zászlóaljat több funkcióra kell kiké·
pczni. Gyakorlatok tapasztalatai alapján az ellátó zászlóaljak részére új ki képzési programot kell készíteni. A ki képzés sajátosságait indokolják: a különbö ző rendeltetésű gépkocsik; zászlóaljnál már nemcsak gépkocsivezetők,
hanem különböző más hadtáp szakkatonák is vannak, a zászlóalj széttagolt
telepítése, stb.
Tii i Sznabzsenyiie, 1983. 11. sz.
20-23. oldal.

7. Kiah·atlanság hatása harcban
Minél kevesebbet alszik a katona,
annál kisebb a teljesítőképessége. 48
órás ébrenlét után 12, 96-nál 120 óra
pihenés szükséges. A szerző több javaslatot tesz a minimális alvás bizto·
sítására.

Military Revie-w, 1983. 9. sz. 1522. oldal.

IV.
Katona i rendszer
1. N _mgatnémet légieró anyagi hivatala
A légierő hadtáp feladata a gazdálkodás, a szállítás és az egészségügyi
biztosítás. Az anyagi hivatal a gazdálkodásban játsúk központi szerepet. A
hivatal alárendeltségében törzs és öt
osztály van. Osztályok: szabályzatszerkesztő-pém:üg yi (elvi); beszerző-kész
letnyilvántart ó, repülőtechnikai, légvé ·
dclmi, rakétatechnik ai és clektronibi
osztály.

J\lilitary Review. 1983. 9. szám 3642. oldal.

'

V.
Technika
1. Francia katonák egyenruháia
A szerző ismerteti a különböző haderőnemek gyakorló tábori, munka- és
kimenő ruháit.
V MZS, 1983. 10. sz. 23-28. oldal.
2. Hűtőtecbnikai és vízszállító es::.kös.ök
A szerző ismerteti a CSNHDS-ben
rendszeresített hűtőtechnika és vízszállító eszközök adatait.

Tyl a Zasobovani, 1983. 5. sz. 4043. oldal és 6. s::.. 33-36. oldal.

*

A régi magyar irodalom története,
csaknem ezer év, Nemeskürtynél az első kötet kétharmadát teszi ki. Biztos
kézzel kimért arány. Elfogultságot hiszen úgy tudtuk, ez Nemeskürty igazán otthonos kutatási terepe - nem fedezni fel. Mert nem nevezhetjük annak a magabiztos forrás- és anyagkezelést és a fogalmivá érlelt, de frisses~égéből mit sem veszítő izgalmat, ahogyan tárgyáról szól. Pázmány Péter
gyönyörűséges, és sokakat visszarettentő barokkos nyelvét és szellemét elemeire bontja, megmagyarázza a kor
jelképrendszerét és „újításait", hogy a
következtetéseket a már meggyozott,
Pázmány által is meghódított olvasónak mondja ki.
Gondolat Kiadó, 1983.

*
•

KONVVSZEMLE ÚJ KONVVEK
Nemeskürty István: Diák. íri magyar
éneket
A magyar irodalom története 1945-ig

Becsky György: Amerika és a világ·
~a::_dasiigi kihívás
Ha számítógépes elemzésnek vetnénk
alá e 270 oldalas könyvet, a gép minden bizonnyal kimutatná, hogy Becs·
ky György legkedveltebb jelzője az
,,ellentmondá~os".

Nemeskürty István kétkötetes könyve, a címét Ady Endre verséből kölcsönző „Diák, írj magyar éneket", a
legkelendőbb új könyvek egyike, sláger. A nagytekintélyű tudós szakma
valószínűleg gyanakodva kapja fel fejét, micsoda kihívó önbizalom, bátorság „egyszemélyes" irodalomtörténetre
vállalkozni Horváth János, vagy éppen Szerb Antal után. S különösen ma,
amikor a (kis)monográfiák, a tanulmánykötetek, a módszertani kutatások
eredményeiről, s nem ritkán tudósaink
elszigetelő tendenciáiról vagy a divatesztétikáról tanúskodó könyvek idejét
éljük. De a gyanakvásba és a könyvYel való egykori vitába tiszteletteljes
irigység vegyül. Meg merte tenni ...
az egész magyar irodalom történetét
1945-ig ...

Gondolatfőzésére,
mondatszerkesz·
tésére az „egyrészt-másrészt" típusú
érvelés a jellemző. Ez csak azért érdemel említést, mert végső soron nem
a szerző, hanem a tárgy - fellengző
sebben fogalmazva: a valóság - összetettségéről, bonyolultságáról van szó.
Már e könyv címében meghúzódó, tartalmilag semleges ,és" szócska is erre
utal. Amerika, pontosabban az Egyesült Allamok részben maga hívta életre azokat a folyamatokat, amelyeket
a világ más országai világgazdasági
kihívásnak, korszakváltásnak neveznek, részben viszont maga is a rezonőr
és az ellenjátékos szerepébe kénysze·
rült.
Becsky e kettősséget elsősorban azzal magyarázza - és ezt a bevezetésben
ki is emeli -, hogy az Egyesült Alla-
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