
15 ÉVES A ZRÍNYI KATONAI KIADÓ 

Szabó István 

A Zrínyi Katonai Kiadó ebben az évben ünnepli fennállásának 15. év
fordulóját. Születésének éve szerényen illeszkedik a proletárdiktatúra fejlő
désének időszakába. A Magyar Néphadsereg története népi demokráciánk 
történetének egy része, így joggal mondhatjuk, hogy a kiadó tevékenysége 
része néphadseregünk történetének, részvevője és segítője pártunk által 
irányított sokrétű és céltudatos nevelőmunkának. 

Mi tette szükségessé a katonai kiadó létrehozását? 

A Magyar Dolgozók Pártja 1948-ban elfogadott programja így rögzítette a 
néphadseregben folyó nevelőmunka követelményét: ,,A honvédségben a kato
nai kiképzést az állampolgári neveléssel kell összekötni: a honvédséget a 
demokrácia iskolájává kell fejleszteni."1 Ennek megfelelően új nevelési fel
adatok hárultak a hadseregben dolgozó pártszervezetekre is. Az V. Katonai 
Konferencia 1948. november 13—14-i ülésének" határozata hangsúlyozta, hogy 
„ ... SÍ honvédség nevelését egységesen, marxista—leninista alapokra kell 
helyezni." A beszámoló részletesen taglalta, hogy a honvédségben dolgozó 
„ . . . alapszervezeteiknek el kell végezniük mindazt a munkát, amit a párt
alapszervezetek áltálálban is elvégeznek, ezen belül döntő feladatként a 
marxista—leninista nevelést. Ezen felül olyan speciális feladatokat is, ami a 
katonai szolgálattal függ össze: maximális támogatást kell nyújtani az ala
kulat parancsnokának a kiképzési és egyéb szolgálati tevékenység fő végre
hajtásában, a katonai fegyelem megerősítésében, az éberség fokozásában, a 
személyi kérdések megoldásában, az imperialista ellenes szellem megterem
tésében és állandó ébren tartásában, ösztönözniük kell a szovjet hadsereggel 
való őszinte jó viszonyt."2 

A politikai nevelő- és felvilágosító munka egységes irányítására a párt már 
1948 őszén megszervezte a Politikai Főcsoportfőnökséget és 1949-ben létre
hozta a politikai tiszti intézményt. 

A párt által meghatározott nevelési feladatok igényelték a propaganda és 
az agitáció írásos eszközeit is. 

A legénységi, tiszthelyettesi és tiszti oktatás írásos anyagait a Politikai 
Főcsoportfőnökség propaganda alcsoportja készítette, a szerkesztő és kiadó 
osztálya gondozta és továbbította. A kevés számú agitációs fűzet, plakát stb. 

1 Egyesülési Kongresszus. Budapest, MDP oktatási osztály, 1948. 125. o. 
2 idézi Mues Sándor: A Magyar Néphadsereg megszervezése és fejlődése 1945—49. Buda

pest, Zrínyi Kiadó, 1963. 200—201. o. 
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az agitációs alcsoport irányításával készült. A személyi állomány sajtóellátá
sát az 1949. február 27-i 45. számú Magyar Közlönyben (közzétett 6005, ein. K. 
jogi-1949. HM. számú rendelettel létrehozott Honvéd Sajtó- és Lapkiadó 
Vállalat végezte. 

A hadseregfejlesztés feladata, a politikai nevelőmunka megnövekedett igé
nyei, a testvéri szovjet, valamint a népi demokratikus országok hadseregei
nek tapasztalatai felvetették a Politikai Főcsoportfőnökség szerveként 
működő, de önálló katonai kiadó létrehozásának szükségességét. 

Az ötvenes évek elején indult el az a folyamat, amelynek során több szer
vezeti intézkedés eredményeként a Magyar Néphadsereg vezetése lerakta a 
mai Zrínyi Katonai Kiadó alapjait — egységes szervezetbe összpontosítva a 
propaganda és agitációs kiadványok, szabályzatok megjelentetésének, vala
mint a sajtó terjesztésének feladatait. Tizenöt évvel ezelőtt, 2952. tavaszán 
megszervezte a Honvéd Kiadót, amely öt évvel később a nagy magyar költő 
és hadvezér, Zrínyi Miklós nevét vette fel. 1958-ban némileg módosült a 
kiadó neve, s ez időtől kiadói tevékenységének tartalmi feladatait hívebben 
tükröző Zrínyi Katonai Kiadóként jegyzi magát — kardot és tollat ábrázoló 
emblémájával. 

A kiadói profil kialakulása. Megnövekedett feladatok 

A kiadó megalakulásának első éveiben alapvető feladatként a Magyar Nép
hadseregben folyó oktatási és agitációs felvilágosító tevékenység írásos esz
közeinek gondozását és az alakulatokhoz való eljuttatását kapta. E feladatát 
— az élet tanúsága szerint — eredményesen látta el, s a követelményeknek a 
jövőben is igyekszik eleget tenni. 

A hadsereg minőségi fejlesztése, a proletárdiktatúrához hü munkás— 
paraszt tisztikar katonai és politikai műveltségének emelése parancsolólag 
megkövetelte a kiadói tevékenység kiszélesítését. A szocialista gazdaság erő
södése, a társadalmi-politikai fejlődés, valamint a nemzetközi helyzet esemé
nyei általános nevelési feladattá emelte a haza, a békés építőmunka fegyve
res védelmére való felkészülést. Alkotmányunk a haza védelmét minden 
állampolgár szent kötelességévé tette. 

Szükségessé vált, hogy a Katonai Kiadó — eleget téve a hadsereg növekvő 
igényeinek, részt vállalva az általános honvédelmi nevelőmunka feladataiból 
— szélesítse kiadványai körét, s ne csak a hadsereg tagjaihoz, hanem a pol
gári olvasók kiterjedt táborához is szóljon. 

A fokozatos fejlődés nyomán a kiadó munkásságának ötödik évére kiala
kult az egyes műfajok kiadványágazati tagoltsága. A kiadó — hadtudományi 
és ismeretterjesztő csoportja révén — az általános nevelő tevékenységet 
segítő kiadványok mellett kettős (de összefüggő) feladatot tűzött maga elé: 

a) A marxista hadtudomány értékes tanításainak megismertetését, mar
xista hadtudományi művek propagálását. 

A fenti tárgyú könyvkiadást a felszabadulás után lényegében a Katonai 
Kiadó kezdte meg. 

1957-ben indította meg A HADTUDOMÁNY KLASSZIKUSAI sorozatot, 
Első kötetéként Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér hadtudományi vonat

kozású műveit adta kézbe, mely a „Vitéz Hadnagy", a „Mátyás király életé
ről való elmélkedések", a „Török Áfium ellen való orvosság" és a „Tábori 
kis Tracta" című írásait, katonai vonatkozású leveleit, emlékiratait, s több 
kisebb munkáját öleli fel. Szakírók tollából származó bevezető tanulmányok 
segítik az olvasót, hogy a hadtudomány mai értékelésével fogadhassa Zrínyi 
életművét. 
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A kiadó 1958-ban két kötetben jelentette meg Leninnek a katonai kérdé
sekkel foglalkozó munkáit tartalmazó gyűjteményt — „À háborúról, a had
seregről és a hadtudományról." Lenin e műveiben mutatja ki a háborúk 
keletkezésének történelmi feltételeit, okait és osztályjellegét, tudományos 
elemzését adja a háború és politika kapcsolatának, s lefekteti az alapvető 
tételeket az igazságos és igazságtalan háborúról. E művekben Lenint, mint 
zseniális katonai teoretikust és stratégát •— az októberi győzelem szervezőjét 
ismerjük meg. A szocialista forradalom győzelme után a proletárhatalom 
fegyveres erőinek megszervezését irányítva, Lenin megalkotta a legfontosabb 
hadászati elveket, s az intervenciósok felett aratott győzelem után általáno
sítja a szovjet nép harcának és győzelmének tapasztalatait. 

A sort 1959-ben Frunze „Válogatott művei" I—II. kötet folytatja, mely a 
szovjet hadsereg egyik legtehetségesebb hadvezérének, a polgárháború és az 
azt követő évekből származó katonai tárgyú írásait öleli fel. A kiadó azt tűzte 
célul, hogy a Vörös Hadsereg kialakulásának, a szovjet hadtudomány meg
születésének e fontos dokumentumai megismertetésével segítséget nyújtson 
ahhoz, hogy az olvasó megértse a szovjet fegyverek és a szovjet hadtudomány 
győzelmes erejének titkát. 

1960-ban jelent meg Engels „Válogatott katonai írásai" I. kötet (majd ezt 
követi 1966-ban a II. kötet). 

Engels nemcsak a munkásmozgalomban és a marxista elmélet megalkotá
sában töltött be kimagasló szerepet, hanem — mint a hadtudomány, a kato
nai elmélet kiváló ismerője — lényegében ő dolgozta ki a marxista hadtu
domány általános elméleti alapelveit is. 

A kiadó a tanulmánykötetekkel igyekszik segítséget nyújtani mind a 
katona, mind a polgári olvasónak, hogy tiszta képet alkosson arról, miért 
foglalkoztak a nemzetközi munkásmozgalom vezetői olyan behatóan a kato
nai kérdésekkel; mi a háború szerepe a népek életében és az osztályharcban; 
melyek a politika, a gazdaság és a háború bonyolult öszefüggései s mi a 
fegyveres harc sajátos törvényszerűsége. 

A válogatásban szereplő művek jelentős része először jelenik meg magyar 
nyelven. 

A kiadó e sorozatban adott helyt Clausewitz : A háborúról című kétkötetes 
művének (1961., 1962.) A kiadványból a múlt század legnevesebb polgári-ka
tonai tudósának a háború természetével és elméletével, a hadászat és az ütkö
zetek alapvető problémáival kapcsolatos nézeteit ismerheti meg az olvasó. 

Magyar szerzői munkaközösség állította össze ,,A hadművészet ókori klasz-
szikusai" című, 1963-ban megjelent művet. E gondos munkát tükröző gyűj
temény a hadtudományok: iránt érdeklődő olvasó imagas fokú igényét is 
igyekszik kielégíteni. , 

A sorozatot a kiadó több évre szóló tematika alapján folytatni szándékozik. 
A kiadó egyedi kiadványként 1959-ben kezdte meg közreadni Razin: 

A hadművészet története című több kötetből álló művét — amelynek eddig 
három kötetét juttatta el olvasóihoz —, megismertetve bennük a marxista 
hadtudománynak a háború politikai tartalma és a hadsereg osztályjellege, 
a háború a fegyveres harc az osztály társadalomban, valamint a hadművészet 
és tartalma kérdésekben kialakult álláspontját, majd pedig — kötetenkénti 
tagolással — az ókori időktől a Szovjetunió 1941—45. évi Nagy Honvédő 
Háborújáig terjedő időszak hadművészetének történetét. (Az I. kötet ,,A há
ború rabszolgatartó korszakának hadművészete", a II. kötet ,,A háború feu
dális korszakának története", a III. kötet pedig ,,A háború kézműipari kor
szakának hadművészete" kérdéseit öleli fel.) 

A szovjet hadseregnek a második világháborúban aratott győzelméről 
szóló kisebb terjedelmű tanulmány és gyűjtemény megjelentetése után kie-
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melkedő helyet foglal el a kiadó tevékenységében „A Szovjetunió Nagy Hon
védő Háborújának története 1941—1945." c. hatkötetes összefoglaló mű 
magyar nyelvű közreadása. Az 1964-ben indított sorozat első három kötete 
már megjelent, a negyedik kötet ez évben kerül a könyvesboltokba. Korunk 
e jelentős dokumentumának kedvező fogadtatása nagy felelősséget ró a kia
dóra az ezután megjelenő kötetek gondozását illetően is. 

A vázolt törekvés megvalósítását emellett olyan művek jelzik, mint Hor
váth Miklós: A 2. magyar hadsereg megsemmisülése a Donnál (1959); Lip
tai Ervin: A magyar vörös hadsereg harcai 1919 (1960); Hetes Tibor: A 80. 
nemzetközi dandár (1963); Mues Sándor: A magyar néphadsereg megszerve
zése és fejlődése 1945—1948 (1963); Dr. Műnk Károly : A fegyverszüneti szer
ződéstől a szocialista hadseregig (1964); Tóth Sándor: A szovjet hadsereg fel
szabadító harcai Magyarországon (1965); Harsányi János: Magyar szabadság
harcosok a fasizmus ellen (1966); Godó Ágnes: A Drávától a Muráig (1966). 

Ami pedig a jövő tennivalóit illeti, a kiadó továbbra is részt kér és részt 
vállal a hadtudományi-hadtörténelmi művek gondozásából. 

b) A másik alapvető tevékenység a hadsereg tisztikarának megismertetése 
a korszerű harc, a haditechnika kérdéseivel, továbbá a katonapolitikai, neve
lési és kiképzési problémákkal foglalkozó művekkel. 

E feladat teljesítésének jegyében ^indította meg a kiadó a TISZTEK 
KÖNYVTÁRA sorozatot, amelynek eddig 19 kötete jelent meg, közöttük pl: 
„Újdonságok a haditechnikában" (1959); „Erkölcsd-politikai 'tényező a jelen
kori háborúban" (1960); Barabancsikov : A katonai oktatás elmélete (1961); 
Lukov: A katonai tevékenység lélektani kérdései (1961); Janda: A csapatok 
kiképzésének módszertana (1962); Dr. Szántó: Európai hadszinterek katonai 
földrajza (1964.) .,Háború, hadsereg, hadtudomány (1965). 

A KORSZERŰ HÁBORÚ KÉRDÉSEI sorozatban megjelent számos mű 
példázza a kiadó olyan irányú tevékenységének eredményességét, hogy 
magyar szerzőket neveljen, s fórumot biztosítson munkáiknak. 1962-ben és 
1963-ban egy-egy, 1965-ben pedig már három magyar szerző — Harmat 
Ádám: Harc a hegyekben; Német Ottó: Harctevékenység helyiségekben; 
Hajdó József: Légideszantok a korszerű harcban — műve jelent meg a so
rozatban. 

A kiadó, a sorozatok mellett, több egyedi kiadványt is gondozott. Ezekkel a 
parancsnokok, politikai munkások és a polgári olvasók számára is igyekezett 
segítséget nyújtani. („A manőver"; „Az éjszakai harc"; „A lövészszázad 
támadásban"; „Az infravörös sugárzás katonai alkalmazása"; „Páncélelhárí
tás" Újvári Imre László: Láthatatlan ütközet; Godó Ágnes-Sztana Béla: 
A Horthy-rendszer katonai ideológiája; Csillag Ferenc: Kézi lőfegyverek és a 
hadművészet stb.) 

Jelentős szerepet kapott és vállalt a kiadó a katonai szépirodalom terjesz
tésében is, amelyet lényegében 1945 végén Uja Markin szovjet Írónak 
„A Duna partján" című, sok tekintetben magyar vonatkozású háborús re
gényével kezdett el. A következő évben 6, 1956-ban pedig már 10 könyv 
kerül a Katonai Kiadó emblémájával a könyvesboltokba. 

A kiadó nem kis büszkeséggel hivatkozhat arra, hogy az ellenforradalom 
leverése után kiadás-politikájával az elsők között állt a forradalmi munkás
paraszt kormány oldalára, és szerény munkálkodásával ki is vette részét a 
politikai konszolidációkért vívott küzdelemből. 1957 tavaszán — hazánkban 
először — jelentkezett íííés Béla: Ég a Tisza című, a Tanácsiköztársaságról 
szóló művével (amelynek kiadását 1958-ban megismételte). Berkesi András 
tollából megjelentette az „Októberi vihar", majd a „Vihar után" című igen 
népszerűvé lett műveket, amelyek ugyancsak elsőként mutatják be az ellen
forradalmárok ellen küzdő kommunisták hősies helytállását. 
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• 

A szépirodalmi tevékenységet az elkövetkező öt esztendőben olyan nagy
sikerű művek fémjelezték, mint pl. Hemingway; Akiért a harang szól; 
Dold-Mihajlik: Ordasok között; Győri Dezső: Sorsvirág; Uő. GomÖri renge
teg; Uő.: Viharvirág; Zola: Összeomlás; Irwin Shaw: Oroszlánkölykök; 
Szilvási: Csillaghullás stb. 

1960—1965 között ez a szépirodalmi tevékenység átmenetileg kisszámú 
katonai emlékirat, kaland- és riportregény s a KATONÁK KISKÖNYV
TÁRA sorozat megjelentetésére szűkült. Az élet által támasztott igénynek, 
még pontosabban a honvédelmi nevelésről szóló párthatározatból a kiadóra 
háruló feladatok azonban megkövetelik, hogy a kiadó kiterjedtebb szépiro
dalmi tevékenységet folytasson. Nagibin: Favlik c. kisregénye; Opitz: Mar
sallbot a kenyérzsákban c. írásai; Zalka: Rapszódia fehérben c. novelláskö
tete; Rückmann: Nagybetűs halál c. riportkönyve más-más vonatkozásban, 
de jól szolgálják a honvédelmi nevelést. Hasonló funlkciót szán a kiadó a 
FEGYVER A MUNKÁSKÉZBEN sorozat köteteinek is. Fülöp János József 
Attila-díjas író és Csepeli Szabó Béla József Attila díjas költő írásai mutat
ják azt az irányt, amelyben ezt a sorozatot FÁKLYA címmel a jövőben 
kiadni szándékozik. 

A szépirodalmi tevékenység bővülését példázza, hogy az ez évi tervekben 
17 mű megjelentetése szerepel, közöttük a (memoár-irodalom köréből) Sze-
merdzsiev: — a bolgár hadsereg vezérkari főnöke — Hogy legyen élet, majd 
Samuely Tiborné: Emlékeim; Földes Péter: — József Attila-díjas író — 
A Margaréta-ügy, s a minden bizonnyal érdeklődésre számottartó REFLEK
TOR sorozat ez évben induló kötetei. 

Ez a rövid megemlékezés nem tűzte célul, hogy teljesen átfogja a kiadó 
másfél évtizedes tevékenységét, s még kevésbé azt, hogy vállalkozzék érté
kelésére — ezt a széles olvasótábor elismerése és bírálata adja. 

Csupán vázolni szándékozott azt, hogy a Zrínyi Katonai Kiadó, milyen 
helyet foglal el s milyen szerepet tölt be néphadseregünk történetében, 
milyen feladatot vállal és old meg az országos kiadói tevékenységből — külö
nös tekintettel a hadtudományi-hadtörténelmi tárgyú művek gondozásában 
és propagálásában. 

A kiadó 15 esztendő tapasztalatait felhasználva igyekszik minél magasabb 
szinten kielégíteni a hadsereg vezetése által eléje állított igényeket, s e fő 
feladatának szerves részeként töretlenül folytatja a hadtudomány és hadtör
ténelem kérdéseivel foglalkozó klasszikusok: műveinek megjelentetését, új 
munkák felkutatását és nem utolsósorban fiatal szerzőik felkarolását és ne
velését. 

12* 397 


