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Születésenek 100. évfordulója" alkalmából
kiadónk dokumentumkötettel emlékezik
meg dr. Münnich Ferencről, a nemzetközi
kommunista mozgalom kiemelkedő alakja
ról. A kötetben szereplő katonai tárgyú írá·
sok alapján - amelyeket Hetés Tibor hadtör·
ténész válogatott - lépésről lépésre bontako
zik ki előttünk egy fiatalember forradalmárrá
válásának nehéz, rögös útja. Münnich Ferenc
1915-ben került orosz hadifogságba, az októ
beri forradalom győzelme után reszt vett a
szovjethatalom védelmében; itthon tevékeny
részese volt a Kommunisták Magyarországi
Pártja megalapításának; a harmincas évek
ben, a spanyol polgárháború idején pedig az
internacionalisták egyik parancsnoka. A fel·
szabadulás után a demokratikus rendőrség
megszervezői között találjuk; az ellenforrada
lom leverésének aktív irányítója, majd
miniszter, később miniszterelnök volt. Írásait
a rendkívül változatos életút tapasztalataiból
fakadó bölcsesség, s a munkásságát mindvé
gig vezérlő szocializmusba vetett hit jellemzi.
A Münnich Ferenc katonai írásaiból
összeállított dokumentumgyűjtemény min·
den bizonnyal tanulságul szolgál a ma olva·
sójának.

Piril)t SJ11dor-Szt111t.ri (,)rilg) -T11h1<1i l"lfZlr,:
Fm) �f!.tlt:J " jliújbríl

'

l\éhány éve viLígszertc százezrek szóra·
koztak önfeledten a Csillagok háborúja umű
szuperfilmen, amely az - akkor még utóp1sz·
tikusnak tűnő - űrháború lefolyását mutatta
he. Napjainkban pedig milliók figyelik

aggódva, hogy sikerül-e elhárítani az emberi
ségre leselkedő legújabb veszélyt, a világűr
militarizálását.
A kötet szerzői - akik a téma legismertebb
hazai szakértői - könyvükben az űrfegyver
kezés „cermészetra)Zát" tárják az olvasó elé.
A három nagyobb egységre tagolódó
munka áttekinti a katonai űrtevékenység elő
történetét, jelenlegi és jövőbeni tcchnikai
lehetőségeit, az űrfegyverkezés várható kato
napolitikai hatásait és korlátozásának kilátá·
sait.
A kötet bemutatja a Szovjetunió és az
Amenkai Egyesült Államok űrfcgyverkezés
sel kapcsolatos politik:íj,ít, és megismerteti az
olvasót a programot támogató, illetve
ellenző országok érveivel is. A fényképekkel.
vázlatokkal gazdagon illusztrált kötet átfogó
képet ad az olvasónak az "űrfcgyverkezési
dosszié" tartalmáról; az első ,Jecskéktől", a
katonai műholdak megjclenésétcíl egészen az
űrhadvisclésscl kapcsolatos legújabb fejbz
tési irányzatokig

n.1111irl Pmdtor:
A k.ur,11<1i trri 11.1pj,u11kb,m
Danyiil Proektor. n Agresszió és kat.1szt
rófa, a Háború Európában, az Át a Duklai·
lügón. az Eurúp:1 dilemmá1a című. a Szov1er·
unióban és külföldön eg1:1rfot nagv viss1hangot kcltt:tt művek szerzcije ezúttal egy
roppant aktu:\lis problémát vet fel kgúj:1bh
könyvében. El lehet-e érni napj:1inkban
haborúval a politikai végcélt? A válasz egyér
telmű: nem' A minden kodbbin:íl pu,Ltí·
tobb háború veszélye azonban ma is fenn:íll.
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A szerző e kérdéskör alapos vizsgál atát
követően korunk legégetőbb kérdéseit
elemzi: a fegyverkezési hajszát, s annak lehet
séges korlátozását, a Kelet-Nyu1<at közötti
politikai, katonai, gazdasági kapcsolatok
aspektusait, a katonai erő alkalmazásáról való
lemondás lehetőségét. A kötet segíti az olva
sót a politikai, katonapolitikai kérdésekben
való biztosabb eligazodásban.
(Katonapolitika 111i11dmki11ek sorozat)
Piril)'i Sándor:
Kato11apolilik,1 - 1985

A feszült nemzetközi helyzet, a fegyverke
zési hajsza fokozódása megnövelte az embe-

rek érdeklődését a katonapolitikai kérdések
iránt.
Kiadónk másodízben nyújt át az olvasó
nak egy olyan köretet, amely - szándékunk
szerint - segít eligazodni a katonapolitikai
esl'mények között.
A szerző nem csupán kronológiai sor
rendbe állítja az eseményeket a különböző
helyi háborúktól a terrorakciókig, a hadgva
korlatoktól a csúcstalálkozókig, hanem tér
képekkel, fotókkal illusztrálva értékeli, kom
mentálja a legjelentősebbeket, s így a részle
tes információn túl rávilágít az események
kül-, be!- és katonapolitikai összefüggéseire
IS.
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