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A fegweres küzdelem hadtápbiáosítiásának etvei

Dn Csabai Gliírg ahzredu,
a hdhudlnjry AanJitlúny

_ A feglveres kúzdelem nem má§, mint a háboru attributuma és egyben kritériuma.

1 f.eg}.lerT küz!:het m§gvivó feg}veres erók szerves alkotórészét'.ÍÚ azok had-
tipja. Áz előzóekböI is íakadharott az, hogy a baltáP rendeltetfue gyalorlarilag ncn n,is,
nint a feguns kiizáhnü ftszr aeuí csalallí ninJn oLlalti biaulű q|ih tlenk&, az úni:.

,badlípbiztuűás'-nab a Aell,í időbn, hclyen ú ninélbcn tdrtkő úffiajÉsa.
Á közelmúltban széles kórú vizsgálatot folytattam a fegyveres küzdelem hadtáp-

biztosítása aktuáüs elvei tárgyában. iz elvégzeit vizsEálódáiák kiteriednek a katonai

|:ili*!"t az MN-ben.es néhíny más orvágban elíogadott és alúmazott hadráp-
biztosí.ási elvekre, és azok - bizonyos rnénékű - elfogulatlan kísérleti összevetésére,
végezetiil az elrnéleti megállapításol, összefuggések íőltirrasfua és a kóvetkeztetések
megtormálására.

_ A vizsgálatok eredményeinek tómöritett összegzését ezen tanulmányban teszem
közzé, egyút:'c a megállapításokat argumenrumokkrl támasztom 3lá, é§ p;digmákkál
elosltem meg.

1, A badfuubizkrítá.l elueirfil általzlnoságban

Elóször vizsgíljuk m€ azt, hogy tulajdonképpen mit is érünk,elv"-en?
. A:. 

":|! valamely elgondolásbao, rendszerben, berendezkcdésbco vagy eljárások
sorin álta.lában v4gy bizonyos vonatkozásban alapul szolgáló fontos tétel, 

-priniipium.

Valaminek az el_rnéleti alapja vagy í|tatínos efiÖndolási.'
A marxizmus-leninizmus háboruról vallott tanitásából jól i§mert, hogy a fegr/eres

hizdelem objektív törvényszerűségeit a hrrlművészct , taíános elu"i ttli'rOrik uir.r".
,Szavkin !. E szovjet_ katonri teoretikus szerint: ,Á hadművészet elvei alapeszmék, a
harc,,a hadművelet, a háboru megszervezésére és megvivására vonatkozó legtontosaúb
ajínlások.'

, Mivel a háboru politikai és katonai céljai a íegyveres küzdelem sikerétól íüggenek,
ezért - minden korban - a hadművészet elvei elsóáicgesen determináltík és determinál-
já* ma is a hadtápbiztositás elveit. A haduipbiztositá elveivel a hazai szakiro<,lalomban

lMagyar Nyclv Értelgrez6 Szótára, Aka<lérniai Kiadó, BudiPest, 1978.
2 Á hadínúvel€ti múvé§uet é§ harcá§zlt alapelíei, Zínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1974.
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Szórádi Zoltín, Lapos Mihíly ós Deák Péter; a szovjeteknól Golusko, lven l!ílrkcrcvics:
az amerikaiakníll James Houston; a sváiciaknál E<lmunt Níül]er foglalkozon,

A Aiizdruiltbal cz a téma itthon clkerültc a hadtápelmélenel fogldkozó szakembc-
rek többségének figyelmét.l

Lrpos Mihály "A hadtipvezetés idószerű kérdései" (Zfínyi Katonai Kiadó, Budl-
pest, 1986.) című munkájában azt irja, hogy: "Az elvek a vezcté§ minóségét és módsze-
reit határozzák meg. A tírsadalmi, gaztlasdi óletben, a fegyvcres hercban objektiv tör-
vények ura.lkodnak." Az elózóek szerint az elvek kvalitásokat, szinvonalat, v amint csc-
lekvési módokat, eljárásokat ós mqgoldísokat fejeznek ki.

Anélkül, hogy más szenóktól tovább idéznék; dicsérném, netín lgitizálnám ókct,
kisérletet teszek a hrdtápbiztosíiás - általános érvényű - elveinek megfogalmazására.

A badtápbizksílál elEi a badláp€lnék, ajan alaptltehi ls argmcnnnai, amtllrh a
badlip.rurttzacA feladatáwl, azaz a upatoh időbeú, rmdnra és kanpku badlápbizkJíráj.i,
ual kapaolatos áhaLílos elnéhti ilnertebt foglalják nagúba; prenilszáka, hi|lnrh a
toaábbi kltalónukáboz á tliagálatohhoz; touábbá batdtt gvkotolnah, halttipbiztosítáti rud,
uer(ck) míhödőére.

A hétköznapok során mindez úgy reüzálódik, hogy a maxista-leninista |radtápel-
mélet célszerű javaslatokat v4gy ajínlásokat tesz a katonai gyakorlat tevékenységének
meghaúrozására (miután felhasználta kiindulási alapként a gyakorlat empiriái|, Ey a
fegyveres kiizdelem hadripbiztositásáre. A javxlatok és ajánlások testet öltenek a köve-
telményekben, a szabályzatokban, az irányelvekben, az utasitá§okban stb- Azonban az
elvek, mint rudimentális ismeretek - illúziók nélkül vizsgálva óket - az idó múlásával
elavulnak vagy új, addig nem ismert helyzet alakulhat ki. Ezért a hadtápbiztosítás elveit
nem ajánlatos merev, megválüatadannik és kötelezó erejű tótelekként felfogni és alkal-
mazni. Elófordulhat, hogy a VSZT és NATO egyes hadseregei hadtápbiztositásának
elvei formailag lrasonütanak ugyan egymásr4 azonban saját környezetükben, a termé-
szetiik jellegénél fogva másként, azaz eltéróen hatnak.

2. A szoiet fcalcru erőA hadtjPbizlzJitár.ittaÁ hgfotttosabb chui

A Szovjet Fegyveres Erók hadtápbiztosítá§át meghatározó legfontosabb elvek -
melyeket a nagy honvédó híboru táPasztalatai és jeleokor követelményei alapján mesz-
szemenóen figyelembe vesznek a hadtápbiztosítási rendszer fejlesztése során - az aláb-
bink:

a) a hadtáp állrndóan áüjon készenlétben a csrpatok biztositásjrr,
b) a hadtápbiztosítís megszervezésének feladatei legyenek ósszhangban a haderó-

nemck, a íegyvernemek, a csoponosítások szervezéscvcl és feladaraival,
c) a hadtápbiztosirás közpooto§ításít egyesitsék a csapatcsoportosítások, a flotta-

és egyéb erők kelló önállóságával.a
Az eIőzőleg felsorolt alapvetó elvek alapján mélyreható víltozísok történtek; a

fegyvcres erók hadtápja felkészítésében; a badszinterek a hadtápszemponru elókészíté-
sében; a hadtápbiztosítási rendszer háborus helyzetre való átállítás;iban, az életképcssógc

r Ez a s,jnálntos tény trlín abból is frkadha., ho8y iz utóbbi évek nchérsé8ci ehcreltók i témiról J
figyclmet.

{ 

^.J. 
Pozsffov: A szocirlisit állam véd€lmének 9zda§á8i alaPjai, zíinyi Katonai Ki,]dó, BudaPcsr,
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biztosítísában; a közlekedési hálózat elókészitésében, működtetésében; a hadtápveze-
tésben és másokban.

A szovjet hadtápelméIet kisugánó haúsa és annak é|enjliró eredményei ma is ked-
vczó hatási gyakorolnak a többi szocialista ország hadscregei hadtápelméletérc.

). A blklt,ipbiztljír,ír dkpiui d Vmói S:tnűtá
Eg,eim Feg,,uru Erliini!, az .l|lN-bot

ár az BzlL-atlati Szöutúghl

A) Ha.l,ápbizkní!ár elui l VSZ Eguített Ftgleru EriíAúl

. A VSZT Egyesített Fegyveres Erói együttes tevékenysége hadúpbiztosítá§a alapel-
vei a proleúrinternacionalizmusból, r tagországok politikai, gazdasági és katonri együn-
működésébóI, a teljes egyenjogúságból, a fűggedenségból, a közös és nemzeti érdekek
figyelembevételéból, a kölcsönös segítségnyújtásból, az elvtársi együttműködés-tételei-
ból és a koalíciós csapntös§zetételból indulnak ki.

, A rzölen|ge, rrzp1r1h badtápbizkritáíát ., kdzds badnűr,elúch fajarufu a Varuii Szrzí-
J& tagúlknai fcpwcs a,di baltápnenrinc| szaros egnunihddhben he!! negsun ani az
alibbi epiga abpclreh alapjcin!

a) A közös hadműveletek elókészítése és végrehajtása folyamán a nemzeti csapat-
csoportositások hadtápbiztosítását saját erókkel és eszközókkel végzik a nemzeti erólor-
rások terhére.

. . b) Amikor a szövetséges seregtestek v4gy mrgasabbegységek (egységek) hadtáp-
bizto§itása közvedenül a saját országok területéról nehézségekbe titkOzik, akkor azok
hadtápbiztoskását azon front- (hadsereg-, flotta-) hadtíp|a látja el, amelynek állomá-
ny:ibe irleiglenescn rrrtoznak. Ilyen csctben - a szövetséges csapatok mellcn - a íront-
(hirdsereg-. flotta-) hadúp állominyiba nemzeti hadtípszervekit, továbbá a szűkséges
anyagi ós szállitóeszközöket kell kijelöloi.

c) Egyes esetekben a nemzeti magasabbegységeket (egységeket) teljes egészóben
azon íront- (hadsereg-, flotta-) hadtápje biztosíthatj.r, amelyrrek ,illomány,iba iáeiglene-
scn tartoznak, kivéve a ruházati és az c8ye5 sajátos ellát:isi eszközöket. Az általuk fel-
használt any4gi eszkózók pótlását, rz azokkal vagy más ellárósi fajtákkal kapcsolatos
elszámolísokat az illetékes katonai vagy állami szervek végzik a kölcsonös egyeimények
alapjín. N{egjegyzem, hogy az új tervezet is ugyanezeket az alapelvekei'emeli ki.

Á közelmúltban Szkovoroda A. Sz. altíbornagy az elóbbi három alapelvet nógyrc
egészirctte ki: ,,A lulú,iis illanáryi frnl egtstiLtt b.1.1tápj,iluh" létrclrczl^sjvel. ebbill .r

cúIból, hogy rz.légczzc l írontbi tömörült csapatok minden oldalú biztosíúsát, íügget-
lcnül nemzeti hovatartoz;isuktól_"

' Vö.: ÁIrpokmány.

_ .6 
Pinm Jinos_czredes: Á csrprtok h:tdtíPbizrosíri§i|Jk me8sz.rvczó§c i ko iciós állomínyú front

timadó hidmúvclctében. Sztovoroda, Á. Sz, lltiboín,gy clórdirsr alrpjln. Honvcdel€m ,T", l98d. évi ].
kű Iónkiar,lás,
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B) A ltagar Néphad-we& baditeuéhnyúge barltápbizroítálinr]h elui

A magyar hadsereg hadtápbiztositásánalr l94J elótt az ellításnak a kúlónbözó tör-
ténclmi koronkónt változó és módosuló elveit "A 

m4gyr katonai cllíró (hadtáp-) szol-
gálat tönénete" cimű könyvben (MNHF-ség és Zrínyi Katonai Kildó, 1984) a szeízók
Ieínák. Ezért az cgyes érákban rlkalmazott elvekrc az ismétlés clkcrülésc végen itt és

most nem térek ki. Azt azonban hangsúlyozom, hogy: a naglar btrlltrrg elltitisntl
elaeit niahl Aarbal ,liktí h,tt,kt glalrmlt,tl a Jelnállú ttirsaldlni rcl,ltztr garutaúgi is osz,

tti|, llt11 zrt, rtru LiIi fuíj,l.

A tönénelmi elózmények rópkc fclvillantása utín rátérek az MN hadtápbiztosít;i-
sának mai elveire. Néphadseregünk haditevékenysége hadtápbiztosításának elvei' a

V§Z EFE-inél elfogadott alapelvekre épülnek és ezek a követkczók:

- a hadtápnak a csapatokka,l (erókkel) azonos készenlétének és felkészité,;ének;

- a fó feladatot végrehajtó csapar (eró-) csoponosítás hadtápbiztosításra vonat-
kozó erókiíejtések összpontosításának;

- a csapat- (eró-) csoportositás hadtápszempontból a lehetó legn4gyobb ónálló,
sága (autonómiája) biztositisának;

- a hadtápbiztosítási rendszer élet-, működó- és teljesítóképessegének;

- a hadtáp helyes feléítéséoek;

- a harctevékenység alatt a hadtíp erókifejtése állandó fokozásának;

- a haduíp eró- és eszköztartalékok esszerű alkalmazásának;

- a hadtáp mobütásának;

- a hadt-ípvezetés rendszerú megközelítésének;

* és a gazdaságosságnak az elve.

A felsorolt elvek - bár itt résdetesen nem kerülnek kibontásra - a hadszíntér
körülrnényeinek (a hadászati, a hadműveleti és haícászati irányoknak) és a hadíszati
múveletek, a hadmúveletek és a harctevékenységek folyamán kialakult helyzetnek meg-
felelóen, azok figyelembevételével alkalmazhatók,

Az elózóekben íelsorolt elvek azooos premisszákat képeznek az MN hadműveleti
és hátorszígi rendeltetésű csapatok lradtípjai (és a hadtápugozatok) fejlesztésóhez. Ter-
mészetesen a haderónemi, :r íegyvernemi hovatartozás, íóképp azonban a gazdrsági-
pénzúgyi beszűkült lehetóségek és nem utolsósorban a VSZ Politikai Tanácskozó Tcs-
ülete l987. évi berlini értekezletén elfogaclott új védelmi" doktrina figyelembcvételévcl.

? Lás,l Csrbri György: "Á hádriPbiztositirs íoá,almn nrpirinkbrn a ltíi8yií NéFh.lJsercgbcn, núbány
nyugrti orsziLg íc8.yvcrcs cíóinéI ós a kalonii korlícióbín" cimű innulmányít. Níc8jclcnt a HldLiPbiz(osiri§
l98ó. évi l. számában-

3 

^ 
Vsz PTT áIí,rl elfo8adoú nj úLlni laknin,! módo§ítottn r vsz kttonii doktrinij:inlk polrrik.:i ts

katonlitechnik i olddít. Nlindez íttétel€§€n hlt ( illctve hatbrt) az níN harltápbiztositisi rcodszc*'re. lgy pcl,
rlául felcsle6cssé tchet cgy cs hadtiptagoarot (vr8y trgozrtokat). S ulin ennek következtében közelithctó lcsz
egymáshoz az MN hidcróncmei hidtáPbiztositási llícídszcre.
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C) Az fuz/zk-Arlanli Szijl,elrég egeJítÉ, ís.|ueru ertiíi (hottrittgen,rti)
badlápbizk!ílá&in.]k ui

. , Az Észllk.Atlanti Szövetseg egyesitett fegyveres erók (kijclöIt kootingensek) hrd-
lipbizto§ilásjt lz alábbi eivck rhpján tervezik vigreh:rjteni:

,1, NATO EFE erők (kontingensek) hadtápbiztosítisának nemzeu felelóssége,
2, Folyamatos integráció a hadtáp teniletén.

_]..A_hadmúveler (h.rrcrevékeoység) megvívása tervének ós a parancsnok elhatá-
.ozjsjnek ícleljen meg a hadtáp klpecitása és jllrpota.

4. A hadtáperók és -eszközök gazdaságos és ésszerú a.lkalmazása, fclhaszná]ása,
r. A hadtip optimális elhelyezése (telepitése).
6. A hadtáp mobilitásr.
7. A hadtáp rugalmxsága
8. A hadtápbiztositlis íolyamatossága

9. Á hadüpbiztosilis idószerúségc.
10. Az állami szektor készleteinek felhaszná]ásba va.ló bevonása.
1t. Á hadtíp életképességének biztositi,sa.
12, A hadtáp megbízható vezetése.

4, Új batttápbiz,aíítári duk az anetihai hal:tregbet

. ,Az 
rmerikai hadseregben a hedtápbiztosítás új elvcit: az USA tömb. és rám§lponl

politikíjire; az olyan h.rdászati elvekre, mint 
" ,lég-fOldh",].ű".le t" és az elláség

násodik lépcsói elleni irarc; valarnint a helyi háboúkbao, fegyveres konfliktusokbai
megszerzctt rapaszrriatokra; de fóként az FM l00-5.ös szabáJyiarbrn kiíejczósrc jutta-
tott hadművelcti koncepció elveile) alapozva fogalmrztá( mef A fcntiekb'ól eredóen a
hadúpbiztosirás új elvei a követlrezók:

1. a fcladat;

2. a hadtáptól az arcvona.Iig:

3. a megfelelóség;

4. a nrgrlmassig és a mozgékonys4g.

!, a gazdasá3osság;

ó. a hadtáp állandó informáltsága;

7. a hadtíp egységes vezetésc;

8. a hadt;íp biztonsága.

I

'A hrdmúveleti.komepció clvei i követk€zók: r. az eóös§zponlositis; 2, az €róknek az euen§é8
geng€ Pontili ellcni alkalmrzá§a; ], l fó c.ókiíejtas megbrrározása éi fenntrrtisi a, í h ci foly.nlttossá;
fcnnrartÁii 

'. 
! döntés kieósz.kolásá; ó. r tercp é§ id;iári§ harél(ory r.it rr-eü"r; z. 

"" 
."OÉ 
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5. A n:ájct hadrrtg hadUpbi:tait,i táttlh t cztltttlttlaltfu i

. A svrjc1 hadscrcg átfogó újraszervezésckor (l977-1983) kidolgozták rz új h;rdtip-
biztositási, e]vckct, vagy ahogy ók oevczik a hat logisztik,ri vczé.gondolrtot.' ' l\ hit
vezérgonriolat tartalma dióhéjbln a kövctkczó:

__ 
tlrrí Svájc ósszcs eróivel és e!ónyeivel (beleértve a hedtápot is) hozzá kcll jíruJni,rz

,,ellensóg" eJrettcotóséhez.

, , 
^l,jJn,|ir: 

A h.lLlrap-elokórzüietek ós ,intézkedósck teremtsók rn(R i hrdművcletck
hrdr;rpícirctelcit és gazdlsigi lü8gctlen5ésót.

,. H,.trnadih, A.hadtáp vezetése elórelátható, a hclyzethez alkalmazkodó. <lc ugyan-
akkor határozott legyen.

, NzgeliÉ: A badtÁp és a lakosság, tllewe a nemzetgazdaság tevékcrrysóge összehan-
goltan törtéOien, hilönös tekintcttel a polgári eszkózök igZnybeveteltrc.

,_ Öti;lih: A svájci hadsercg katonáinak tudni kell, hogy hrrcban elegendó élelem,
územanyag és lószer áll rendelkezósükre, scbesűlésük esetében pcdi8 m€;fokú tulélé§i
lehetóséggel számolhatnak.

, . H:lk,.tihaAz ellenségnek rr_rdni kell, hogy a svájci hadsereg a brdtáp í:imogatásávat
kcpes hosszú és tartós harc megvívisára a külsó segitség oélküI. Áz ellenség nem lesz
kepes az ipari és közlekedési potenciál használhatatlanná'téteiérc, illewe az eiy4gi kész-
letek mcgsemmisitésere vag] megsz€rzé5eíc.

X
' A vizsgáódások eredményeképpen ez alábbi megállapításokat teszem:

. Elítzör: á fegyveres kiizdelem, a haditevékenységek hadrápbiztositísának elve,
alapvetóen a hadmúvészet elvejtól fi]ggenek, egyrészi azókból fakainak, rnás.ószt azon-
bln.visszah.rdst (is) gyakorolnak A hadtápbiitosítás elvei beíolyásolják a nemzeti é§ a
koaliciós csapatcsoportosítások a.lkalmazásira elíogedort ós hiv;Ldo; ,i-llásponttá mcg-
nyilvánitott tételeket, mind a nernzcti hrdseregc[ben, mind r. ketolrri lioaliciókban-

. ,AIándrar. A. hrdtápbiztosiris elvei úgynevezett riuto1én, ozaz önáItó minósógi és
módszertani karakterisztikival, eróteljes, máshoz nerr. Iirsonlítható, igen jellegietes
ismertetójegyekkel és tartó§an kiíejtát modifikáló h]tásol.,l:al nyiluanilnak -!g.

Harnatlszor: Á badtápbiztosítás elvei idóról-idóre állandóan változnak és módo,
sulnak, így tökéletesednek. Ennek követkcztében ncm tekiflthetók dogmának, szterco-
tipiáknak és tóbbek kózött ezért a harásuk is intraszektodis érvényú, Áz igazi próbájuk
az, hogy. a. fegyveres küzdelemben a hadtápbiztositlisi rendszcrek'milven"erea-annyet
és effektivitással műkódnek. Mindezek rzi is jelentik, hosv. hr.Iú;biztositási elvek
hclycssége nemcsak a hrdtudominyi. hanem'a glzdrsági'" ,.űsz"lii, az orvosrudo.
mányl slb, megismerések mesbizh3tósiritól i§ [üA8.

^ . 
Nralyr1, Á hadúpbizrositás eivei a hadtápelmólet kategóriáihoz tartoznak.

Emian.e hacltápclmélet állíndó íelrdata: az ez iráoyú^kutatások végiése; a kutatási cred-
rnények összegzése, azoknak a kóvetelményekhez történó igazítás"a; a hadtáp tevékeoy-
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ségének, a hatlripbiztosíii§nak az elmóleri mcglhpozirse lz ílItlll'tnos és ligazati vonatko-
zirsbln. Ezeknck 1z ös§zctclt (és cgyűncs) ieladatoknlk clvi,qzósérc..r hlrr.Irilltisztcknck
t'cl kell készülniük.

Ó)r;;/rzrll Nóphtdscrc..günk hldtápbiztosirlisi rcnr]szcrénck rcnclszcrszcmlélcrű és
rcntlszcrtechnikli ópítósóniI számit;isbll kclI vcnni .r VSZT ós lr hlzirnk ncmzctiórdckón
rúl lz olljektiven lótczó és érvénycsüló h.dlIipbizlosi.lisi clvckct. tlgyanis czck nz clvck
kópczik ru caycs htdtiptlgozltok háborus tclkészirósónck lundlmcntLImlir. [tybcn
elméleti lehctósigct biztositanlk r minimálislrn szüksi3cs tlgozltok 'mc,gtlrll'rlisirrir". rr

gyikorliltok, a helyi lráboruk hadtirptapmztthtlirrlrk'szclekriv ós tónyszcní lildolgozí-
siira, valemint azok ltasznositásárl való elókószitésére.

Haloc/tztlr: Á lcayvercs küzdclem lrldtápbizrosítísirnek elvci r/rmutarnak a hadtáp
munkájlinak összctcttségérc, bonyolultságirre ós sok m,is tényezótől való fülgésére,
Ugy.rnekkor segitenck nekúnk a lradtáp munkiját röbbé-kcví,sbé tükrözó egységcs
murJrók kimunkiljsíb3n.

Httullzu: A bemutltott, eltéró társrdalmi országok hadseregeiben és r katonai
koa]iciókban ,,hivatelos rangrir" emclt hldtirpbiztosítási elvek, tótelek, vczérgondolarok
jclcntékeny számban és vonatkozásban, furcse módon és mcghökkentóen egybevágólk
vagy közel azonosak, mig más részük viszont gyökeresen különbözó. Az azonosságok a
fegyveres küzdelem és a hadtápbiztositás á!ralános törvényszerúségeiból, mig iz eltéré-
sek pedig a társadalmi-gazdasági és a hadművészet tényezóiból, J, szüksógletekbóI, l
hadtípbiztositási módszerckból. eljárásokbóI és íolyamatokból, valamint más, itt íel
nem sorolt faktorokból tevódoek össze.

N1ollu/ror: Az álrrlam bemutatott és elemzett baráii, hazai és idegen hadseregek,
vallmint a katonai koalíciók hadtápbiztosítlsínak elvei - mint a ha<Jtápelmélet kate8ó-
riíi - lehetóvé leszik számunkrr a jövóben, hogy azok a Níagyar Néphadsreg vonatko-
zásában az ósszhaderónemi érvényű hedtápbiztosítási elveken tul a hadcróncmek (szá-
razíóIdi, honi ltjvédclmi, hátország- és polgári védclem), valamint a hadtápszolgá.latok
vonatkozásában is kimunkálásra kerüljenek. A hadtápelmélet ezúton igcn jelentós se8it-
séget nyújtlna a ka|onai gyakorlat számára.

A íegyveres küzdelem hadtápbiztositási elvci témában leíolytatott vizsgálódásai-
mat Lukács Györgynek a témához illó gondolatrivrrl zárom: ,,A lénycg megisrnerésc
csak akkor igazán edekvát, ha a gondolkodásnak sikerül a bennc rejlő törvónyszeósege-
kct cllesni. Itt éri el az elvont fudományos kutatás a maga elvileg lehetséges legmaga-
sJbb fokal.,

'I LálJ c§lb3i Gyó.8y: Az anyi8i clljris !íP:]szlllít3i ihcIyi bjborúkb:rn. Tlrnulm]inrok a Hxdtüdo-
mlnyok kó,aból. H.lyi híboruk, 

^íNvK 
Tud. o., 19it7, szcrkcsztctt(: lgnith Gyulr,
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