
MIT OLVASHATUNK A ZRlNYI KATONAI KIADÓTÓL 1967-BEN? 

A megjelenő kiadványok közül elsőként említjük meg a 
Nagy Honvédő Háború története című hatkötetes sorozat befejező V. és VI. 

kötetét. 
A szovjet szerzői munkaközösség nagyjelentőségű történelmi munkájának V. 

kötete a második- világháború utolsó évének eredményeit tárgyalja. A sorozat be
fejező. VI. kötete a Szovjetunió katonai, politikai és társadalmi viszonyait elemzi 
a Nagy Honvédő Háború időszakában. Igen értékes része a kötetnek az a terje
delmes historiográfia, mely kritikailag ismerteti a szocialista és kapitalista orszá
gokban a második világháborúról kiadott jelentősebb műveket. 

Beszédes, hiteles, leleplező — olykor megrázó dokumentumok sorával mutatja 
be Hetes Tibor, Morva Tamásné és Tóth Sándor a Horthy-rendszer hadseregének, 
főként tisztikarának erkölcsi-politikai magatartását 

A Horthy-hadsereg erkölcsi arculata című kötetben. 

Mi történik ma a nyugatnémet hadseregben? Milyen a Bundeswehr igazi arca, 
múltja, fejlődése, szelleme, szervezeti felépítése? Ezekre a mindenkit érdeklő kér
désekre válaszolnak a Német Demokratikus Köztársaság hadtörténészei a 

Bundeswehr — a revanš hadserege című kiadványban. 

A vezető imperialista hatalmak ideológiai hadviselésének és propagandájának 
tartalmát és módszereit elemzi Kalmár Tamás 

Az imperialisták lélektani hadviselése című könyvében. 

Magyar szerzői munkaközösség a szocialista hadművészet alapján kritikailag 
ismerteti neves nyugati katonai teoretikusok — mint Montgomery, Liddel Hart, 
M. Taylor, H. Kissinger, Miksche stb. — nézeteit a korszerű "háború, a hadászat, 
a hadművészet és a harcászat kérdéseiről a 

Nyugati szakírók a háborúról című rendkívül érdekes munkában. 

Az 1967-es programban három általános érdeklődésre számottartó pedagógiai 
könyv szerepel. Nevezetesen 

Oldfích Mikšik: Katonai pszichológia, Tanulmányok a katonai nevelés köréből 
sorozat 2. kötete és Űjvári Imre László: Katonák és hétköznapok. 

Magyar szerzői munkaközösség Újdonságok a haditechnikában című gyűjtemé
nyes kötetben mutatja be a haditechnika különböző területén végbement fejlődés 
új eredményeit. 

Szymon Pilecki a korszerű repülőgépen utazó ember biztonságával és védelmé
vel összefüggő tényezőket ismerteti meg olvasóival az Ikarosznál bölcsebben 
című, külföldön nagy sikert aratott könyvében. 

— 140 — 



Magyar ^szerzői munkaközösség a hadművészet tükrében mutatja be azokat a 
módszereket és eszközöket, amelyeket a fegyveres küzdelemben mindenkor aka
dályt jelentő folyók leküzdésére alkalmaztak a különböző korszakokban. 

A kiadvány A bőrtömlőtől a repülőhídig címmel kerül az olvasók elé. 

Színes, érdekes, sok fényképpel illusztrálva, 
A gépkocsi regénye címmel, 
jelenik meg Horváth Árpád írása. 
A Zrínyi Katonai Kiadó az 1967-es programjában számos, a korszerű harc leg

időszerűbb kérdéseivel foglalkozó könyv szerepel, mint a legérdekesebbet említ
hetjük 

Szurikov: Rakéták a harcban, 
Körmendi István: Szállító repülők a korszerű háborúban, 
Hajnal—Németh: Harc az erődök ellen, 
Prusa: A védelem tegnap és ma. 

Rendkívül nagy érdeklődés előzi meg a 
Tisztek kézikönyvé-nek megjelenését, amely azokat az általános honvédelmi, had

tudományi ismereteket összegezi, melyekkel fegyveres erőink tisztjei mindennapi 
munkájuk során találkoznak. 

Nagy István György és munkaközössége szerkeszti a 
Haditechnikai zsebkönyv-et. A kiadvány célja, hogy könnyen kezelhető formá

ban gyors felvilágosítást adjon a haditechnika tudományos alapjairól és legkor
szerűbb eszközeiről. 

A Zrínyi Katonai Kiadó az év folyamán több nagyon érdekes memoárregény 
megjelentetésével örvendezteti meg az e műfaj kedvelőit. Mint legérdekesebbeket 
említjük Szimonov világhírű író 

Minden nap hosszú című regényét. 

Kovacsevics: Kapelai sziklák című lírai hangvétellel megírt jugoszláv partizán 
emlékiratát. Bugyonnijnak, a legendás hírű lovastábornoknak 

Lovasroham című önéletírását, amelynek első kötete 1959-ben ugyancsak a 
kiadó gondozásában jelent meg, s végül Sík Endre 

Próbaévek című írásáról szólunk, amely a szerző élményekben, eseményekben 
gazdag életének egy jelentős időszakát örökítik meg. 

Az 1967-es tervben szereplő szépirodalmi kiadványok közül mint legsikeresebb
nek igérkezőket említjük Venturi 

Fehér zászlók Kefalónia felett című könyvét, James Aldridge amerikai újságíró 
regényét, amely 

Sok emberről címmel jelenik majd meg. 

A magyar olvasók által jól ismert és kedvelt Günter Spranger új könyve 
Menekülés az erődbe címmel kerül az olvasók elé. 

Kiadásra kerül még Lebegyenko 
Nehéz hadosztály című regénye és Szabó László—Sólyom István izgalmas ri

portregénye, melynek címe: 
A vörös zenekar, valamint Gellért Gábor Lázas nyár című írása. 

A Fáklya-könyvek már ismert és különösen a fiatalok körében igen kedvelt 
kötetei 1967-ben még színesebb és változatosabb szórakozást ígérnek, mint az elő
zőekben. A sorozat kötetenként jelenik meg SZINETÁR GYÖRGY 
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Vihar a pusztán című írása, melyet a hiteles történelmi háttér, a szereplők 
élethű megformálása a szerző legjobb alkotásai közé sorol. 

KULCSÁR ISTVÁN szatirikus kalandos regénye 
Az ideiglenes kormány bukása, VAJNOVICS 

Hotel park című könyve, FÖLDES MIHÁLY ismert nevű író 
Fekete front című érdekfeszítő kalandos regénye és BARÁT ENDRE értékes írása 
A mozdony énekel címmel kerül be a FÁKLYA-könyvek 1967-ben megjelenő 

kötetei közé. 
A REFLEKTOR sorozat tervezett kötetei is igen színesnek, változatosnak, izgal

masnak ígérkeznek. Hogy csak a legérdekesebbeket említsük, megjelenik SZABÓ 
LÁSZLÓ tollából 

A Gamma-Null eltűnik, 
SÓS GYÖRGYTŐL 

A szürke autó utasai 
CESAR-CERNY 

A farkasodu alkonya, és 
CUCULICS 

Az ezüst öngyújtó című könyve. 
Futár Józsefné 
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