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Dr. Losoncz Miklós: Nyugall stratégiai kon
cepciók
Az utóbbi években egyre több szó esik
a fegyverkezésről, a tőkés világ katonai
programjairól és doktrináiról.
- A szerző ezúttal átfogó elemzést ad a
· doktrínák alig ismert területeiről is, közöt
tük a szocialista országok elleni diszkrimi
nizációs intézkedéseikről, a COCOM
érvényesítéséről is. A kötet feltárja a
NATO-n belüli érdekellentéteket új meg
jelenési formáit, a Nyugat-Kelet együtt
működésének közeli múltját és perspektí
váját. Újszerű a szerző elemzése a nyugati
stratégiai koncepciók vizsgálatáról.
Zrínyi Katonai Könyt'- és Lapkiadó, 1986.

Mit illik tudni a magyar átlagolvasónak
a mai Kínáról? Bizonyára ez a kérdés
vezérelte a szerzőt, amikor a rendelkezésre
álló roppant tényanyag és a személyes
élményei között tallózott. P. Szabó József
a kínai független és önálló külpolitikai
koncepciótól a milliós létszámmal csök
kentett, ugyanakkor jelentősen korszerűsí
tett hadsereg szerepéig, a katasztrófális
gazdasági következményekkel járó maói
nagy ugrás politikájával szöges ellentétben
levő gazdasági reformig, a népességpoliti
kától a kulturális forradalom idején szétzi
lált oktatási rendszer megújításáig minden
olyan témáról szól, mely jellemzője a ma
és várhatóan meghatározója lesz a holnap
Kínájának.
Az egzotikus, világrésznyi ország jelené
ről . képet adó kötetet a szerző dokumen
tumértékű fotói teszik teljessé.
ZrínJi Kiadó. 1986.

P. Szabó József' Kínában jártam

Dombrády Lóránd: Hadsereg és politika
Magyarországon 1938-1944

Reform, modernizálás, a külvilág felé
való nyitás, a bürokratikus béklyók leve
rése, fiatalítás - talán e fogalmakkal jelle
mezhető legjobban a hihetetlenül gyorsan
változó kínai valóság.
P. Szabó József, az ismert külpolitikai
újságíró, a' délkelet-ázsiai térség egyik leg
kiválóbb hazai szakértője, abba az egymil
liárd fős országba kalauzolja az olvasót,
amelyben néhány éve a kerékpárjavítást
fejlett technológiai feladatként emlegették
- s amelyet ma, szinte páratlan merészség
gel és bátorsággal elindítottak egy röppá
lyán a XX. század felé.

Az elmúlt években különösen a poli
tika, diplomácia, gazdaság és hadtörténé
szek átfogó munkák vagy részmonográ
fiák közreadásával nagyon sokat tet
tek történelmi közelmúltunk alaposabb
megismertetéséért, s ezáltal a napjainkat
jobban megérteni vágyók tudásszomjának
enyhítéséért.
Dombrády Lóránd, az ellenforradalmi
rendszer hadtörténelmének egyik legkivá
lóbb kutatója újabb fontos monográfiával
lepte meg a téma iránt érdeklődők mind
népesebb táborát.
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Esetek tucatjainak elemzésével bizo
A szerző természetesen épített bizo
nyos diplomáciatörténeti forráskiadvá· nyítja, hogy jó parancsnoki munkával,
nyokra, egy úttal bőségesen kiegészítette hatékony módszerekkel jelentősen csök
ezeket a különböző levél- és könyvtárak· kenthetők a feszültségek, megelőzhetők a
ban általa felkutatott, eddig ismeretlen súlyosabb konfliktusok. A legújabb kuta·
dokumentumokkal, így vázolva fel a tási eredmények felhasználásával megírt
magyar uralkodó 9sztály 1938-1944-es kötetet elsősorban a néphadsereg hivatá·
években folytatott katonapolitikáját. sos állományának, illetve a katonaszocio
Ennek köszönhetően a legszélesebb olva· lógia iránt érdeklődők figyelmébe ajánl
sóközönség kap egy hiteles, árnyalt, juk.
átfogó, sőt - az adott lehetőségekhez Zrínyi Kiadó, 1986.
képest - teljes képet Magyarország máso·
dik világháborús pusztulásának egyik jaroslav Hasek: Alserbach százados háborús
nagyon fontos okáról; a "katasztrófapoli zárszámadása
tika" meghatározó elemeinek egyikéről.
Jaroslav Hasek - aki a Svejk a derék
Kossuth Kiadó, 1986.
katona című halhatatlan remeklésével a
világirodalom egyik legnagyobb szatíráját
Szabó János: Társadalmi hatások a hadsereg· alkotta meg - százával ontotta ragyogó
ben (szociolóy,ia)
humoreszkjeit, krokijait is. A számtalan
miniatűr remeklés tekintélyes részét a
Napjainkban megkülönböztetett figy e· monarchia hadser ének szentelte. Ezek·
eg
lem irányul az ifjuságra. Rangos fórumok, bői a groteszk, bizarr
villanásokból nem
tudományos alkotócsoportok, szocioló csak a Svejk előképe rajzolódik ki, hanem
giai műhelyek vizsgálják, elemzik a fiata· egy ragyogó tollú humorista sajátos világa
lok helyzetét.
IS.
A Magy ar Néphadseregben folyó szo·
A kötetbe felvett mintegy harminc
ciológiai kutatásban is központi helyet
humoreszk az egykori k.u.k. hadsereg hét·
foglal el a bevonuló fiatalok hadseregben
köznapjainak és parádéinak minden
való szocializációjának vizsgálata.
bizonnyal legkajánabb és legmulatságo·
A szerző feltárja és elemzi azokat a sabb ábrázolása. A most megjelenő
nemritkán megdöbbentő - társadalmi hát·
Hasek-válogatás az első olyan gyújte·
rányokat, amelyeket a bevonulók maguk·
mény, amely a világhírű 1ró katonahumor·
kal hoznak, s amelyek erősödhetnek,
eszkjeit kötetbe sorakoztatja.
illetve gyengülhetnek a katonai szolgálat
Zrínyi-zsebkönyvek sorozat, 1986.
sajátos viszonyai között.
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