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ható tapasztalat szerzése, a lényeges 
kapcsolatok kiemelése, elmélet (mo
dell) alkotása, annak kísérleti vagy el
méleti elJenőrzése, korrekciója, tovább
fejlesztése, a megszerzett ismeretek al
kalmazása. A természettudományi ne
velés tartalmát pedig a következő 
főbb csomópontok, témakörök adják: 
az anyag mozgástörvényei; az anyag 
struktúrája; az élő anyag speciális jel
lemzői és az anyag története, evolúció
ja. 

Ma még nem tisztázódott végérvénye
sen, hogy milyen tantárgyi keretekben, 
az integráció milyen szintjén tanítható 
meg a legeredményesebben a tan
anyag. A természetismeret című tan
tárgy tervezetével - az alapfokú ter
mészettudományos képzéssel - kapcso
latban további kísérletek mutathatják 
meg, hogy a tervezet kellóen számol-e 
a tanulók életkori sajátosságaival. A 
gimnáziumi természettudományos tan
anyag megtervezésekor viszont az is
kolarendszer esetleges módosításának 
szempontjaira is gondolni kell. 

KÖNYVSZEMLE -
ÚJ KÖNYVEK 

A hadtápvezetés automatizálása 

Írta: A. Sz. Muzicsenko, 
V. A. Batanyuk és V. I. Vorabjev 

Szerkesztette: M. Golusko vezérezredes, 
professzor, a hadtudományok doktora 

A Szovjet Fegyveres Erők hadtáp
ja bonyolult és sok összetevőből álló 
rendszer, amely magába foglalja az 
erők és eszközök felhasználásának a 
megszervezését, a csapatok anyagi biz
tosítását, a szállítások megszervezését, 
technikai, egészségügyi és más anya-

gokkal történő biztosítást a csapatok 
életének és a tevékenységnek különbö
ző viszonyai között, a hadtáp őrzésé
nek, védelmének és vezetésének a 
megszervezését. 

A hadtápnak a csapatok biztosítá
sával kapcsolatos szerepét, munkáját, 
annak terjedelmét meggyőzően szemlél
tetik a Nagy Honvédő Háború tapasz
talatai. Így például a háború éveiben 
a hadsereg és a flotta részére több 
mint 10 millió tonna lőszert, 16 mil
lió tonna üzemanyagot, kb. 40 millió 
tonna élelmiszert és sok más anyagot 
szállítottak. A katonai vasúti szállítás 
meghaladta a 19 millió vagont, gépko
csiszállítással a hadseregnek kb. 145 
millió tonna anyagi eszközt szállítot
tak. Ez alatt az idő alatt helyreállí
tottak és felépítettek 120 ezer km vas
utat, 100 ezer km gépkocsiutat, felépí
tettek és berendeztek ezernyi hidat és 
repülőteret. A hadműveletek lefolyá
sa során a harcmezőről 2-3 alkalom
mal került hátraszállításra és javítás
ra minden harckocsi, ágyú, más harci 
és speciális technika. A katonaorvosok 
felgyógyították a sebesültek 72, a be
tegek 90"/o-át. A legfontosabb straté
giai hadműveletekben, amelyek 3-4 
FRONT erőivel folytak, mindennap 
elfogyott 14 ezer tonna lőszer, üzem
anyag és élelem. Ilyen hadműveletek
ben - nem számolva más anyagokkal 
- csak egy javadalmazás lőszer és ak
na utánszállításához szükséges volt 
megközelítőleg 13 ezer vagon. 

A fegyveres erők hadtápjának je
lentősége a korszerű háború viszonyai 
között jelentősen megnőtt. Az általa 
megoldandó sokoldalú és bonyolult fel
adatok megnövelték a hadtápvezetés
sel szembeni követelményeket. A csa
patok hadtápbiztosítására vonatkozó 
elhatározás meghozatala pedig sok és 
munkaigényes számvetés elkészítését 
igényli. A korábbi időszakhoz viszo
nyítva a hadtáp szervek részére a csa
patok hadtápbiztosításának vezetésé-
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hez szükséges információ terjedelme 
lényegesen megnövekedett. Elkerül
hetetlen a helyzetben bekövetkezhető 
változások előrejelzése. Számításba 
kell venni, hogy a harctevékenység 
határozott jellege, gyors lefolyása, a 
helyzetek gyakori és váratlan változásai 
szükségessé teszik sok kérdés rövid idő 
alatt történő megoldását. 

Mindez bonyolulttá teszi a hadtáp
biztosítás vezetését és megköveteli 
operativitásának növelését. Ugyanak
kor az elhatározáshoz szükséges rövid 
idő alatt beérkező - helyzettel kapcso
latos - sokoldalú információ feldolgo
zása rendkívül nehéz. Az információ 
gyűjtésének és feldolgozásának hagyo
mányos módszerei ma már nem felel
nek meg az operatív vezetés követel
ményeinek. Ezért felmerült a hadtáp
vezetés problematikája új megközelí
tésének és azok tudományos alapokon 
történő megoldásának a szükségessége, 
az új különböző rendeltetésű technikai 
eszközök segítségével. A kérdés ilyen 
módon történő megközelítése szüksé
gessé teszi az automatizált hadtáp ve
zetési rendszer rendszeresítését, amely 
lehetővé teszi a hadtáp egyes elemei
vel és a hadtáp egészével kapcsolatos 
információs adatok gyűjtését, megőr

zését és újbóli előhívását. A technikai 
eszközök ilyen rendszere lehetővé te
szi a csapatok hadtápbiztosítására vo
natkozó elhatározás meghozatalához 
szükséges munkaigényes információs 
adatok feldolgozásának gépesítését és 
automatizálását. 

Az automatizált rendszer az az út, 
amely lehetővé teszi a hadtápvezetés 
állandó tökéletesítését, az elhatározás 
minőségének és a hadtápvezetés ope
rativitásának a növelését. A hadtápve
zetés folyamatainak automatizálása 
napjainkban ezért nagyon aktuális 
probléma, amelynek megoldásán ál
landóan munkálkodni kell. A hadtáp 
vezető szervek munkájában az auto
matizált rendszer létrehozása bonyo-
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lult folyamat, amely komplex rendsza
bályokat foglal magába, s amely meg
valósítása gondosan átgondolt és cél
tranyos tevékenységet követel meg. 
Mindez a különböző szintű hadtápszer
vek vezető állományától meghatározott 
tudást és e probléma megoldása érde
kében állandó tanulást követel meg. 

Az olvasónak ezen könyvben rend
szerbe foglalták a hadtápvezetés auto
matizálásának kérdéseit. Ezért ez 
alapvető támasz hasonló rendszer ki
dolgozásához, a speciális matematikai 
biztosítás megoldásához, az egyes fel
adatok végrehajtásához szükséges mun
karáfordítás és a rendszer egésze ef
fektivitásának értékeléséhez. Az auto
matizált rendszer kutatásai és rendsze
resítése során ezek a kérdések elsőren
dű jelentőségűek lesznek. Ezért ez 
nagymértékben kell hogy érdekelje a 
hadtáp szervek felelős vezetőit a veze
tés automatizálásával kapcsolatos el
határozás meghozatala során. 

Ebben az értelemben ez a könyv 
segédlet lehet nemcsak a hadtáp tisz
tek részére, hanem más fegyvernemek 
és szolgálatok tisztjei részére is. 

A könyvet az MNHF-ség saját ha
táskörében lefordította és belső hasz
nálatra magyar nyelven már kiadta az
zal a céllal, hogy a hadtáp vezető 
szerveink, tanintézeteink és a hadtáp
biztosítási számítógépes rendszerek 
szervezésével foglalkozók gyakorlati 
munkájukban hasznosítani tudják. 

A fóirányban 

Írta: N. A. Antyipenkó altábornagy 

A Szovjetunióban 1971-ben megje
lent a „NAUKA" kiadó gondozásá
ban a fenti című könyv, amely a II. 
világháború tapasztalatait dolgozza fel, 
hasznos következtetések levonásával. 

A könyvet a jövőben a Zrínyi Kato-
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nai Kiadó magyar nyelven is megje
lenteti. Úgy ítélhető meg, hogy e had
történelmi mű hasznos tudnivalókhoz 
juttatja a Magyar Néphadsereg pa
rancsnoki-, a hadtápbiztosítás folya
matában résztvevő-, abban aktívan te
vékenykedő állományát egyaránt. Ezért 
a könyv megjelentetése elé a szépiro
dalmi- és katonai szakkönyvtárak ha
táskörén túlmenően, mint magánem
berek is várakozással tekintünk. 

A Szoviet Fegyveres Erők hadtápia 
az 1941-45. évi 

Nagy Honvédő Háborúban 

Készült: Sz. K. Kurkotkin 
hadseregtábornok, 

a Szovjetunió honvédelmi miniszterének 
helyettese, a Fegyeres Erők 
hadtápfőnöke irányításával 

(A Zrínyi Katonai Kiadó gondozá
sában magyar nyelven is megjelenik 
a következő évben.) 

A „Krasznaj a Z vj ezda" c. szovjet 
napilap 1977 /85. számában A. SZKO
VORODA altábornagy, a hadtudomá
nyok doktora, professzor méltatja a 
könyv jelentőségét. Ennek alapján ké
szült tájékoztatásként néhány gondolat 
a kiadvány tartalmáról és jelentőségé
ről. 

A könyv részletesen vizsgálja a had
sereg és flotta hadtápszervei a szovjet 
hadseregnek a fasiszta Németország el
leni harctevékenységét és Távol-Kele
ten a militarista Japán ellen folytatott 
hadjárat hadtápbiztosítására irányuló 
feladatok végrehajtásának tapasztala
tait. Ezen tapasztalatok elemzését a 
Szovjet Fegyveres Erők hadtápjának 
az ország gazdasági lehetőségeivel és 
hadműveletek jellegével szoros össze
függésben végeztek. A szerzők a had
táp működésének minden területéről 

nagyon sok konkrét adatot tartalma
zó anyagot használtak fel vizsgálatuk 
során. 

A könyv olyan adatokat tartalmaz, 
amelyek jellemezték a szovjet hadse
reg és haditengerészeti flotta hadtáp
jának anyagi-technikai bázisát és álla
potát a hitleri megszállók elleni fegy
veres harc kezdetén. 

A Szovjetunió gazdasági potenciál
ját fejlesztő párt és kormány bonyo
lult nemzetközi helyzetben kénytelen 
volt felhasználni azt nemcsak a szocia
lizmus békés építésére, hanem az or
szág védelmi képességének erősítésére 
is. 

Ezzel kapcsolatosan különösen a 
két utolsó háború előtti évben fo
ganatosítottak fontos intézkedéseket. A 
könyvben ismertetett hiteles adatok 
meggyozoen és szemléltetően bizo
nyítják azt, hogy a kommunista párt 
és a szovjet kormány mindent megtett 
annak érdekében, hogy háború eseté
re a szükséges anyagi eszközökből mi
nél nagyobb mennyiséget halmozzon 
fel állami tartalék és mozgókészlet 
formájában. Mindezeknek eredménye
képpen az állami anyagi tartalékok 
értéke a fasiszta Németország táma
dását megelőző utolsó másfél év alatt 
kétszeresére nőtt, s az 7 ,6 milliárd 
rubelnek felel meg. 

Fontos helyet foglal el a könyvben 
az ország egész gazdaságának a fasisz
ta Németország Szovjetunió elleni tá
madása utáni háborús célokra való át
állításával kapcsolatos kérdések. Meg
győzően bizonyítja, hogy ezen összál
lami és össznépi feladat megoldásában 
elért siker az ország szocialista iparo
sításának, a mezőgazdaság kollektivi
zálásának, a kulturális forradalomnak 
és a szocializmus igen rövid idő alatt 
létrehozott hatalmas anyagi-technikai 
bázisának az eredménye. 

Az ország népgazdaságát háborús 
vágányokra átállító kommunista párt 
és szovjet kormány egyidejúleg igen 
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nagy figyelmet fordított a fegyveres 
erők hadtápjának fejlesztésére. A 
könyvből megtudhatjuk, hogy ez a fej
lesztés minden fontosabb területet fel
ölelt. Korszerúsítették a hadtáp anya
gi-technikai bázisát, szervezését, felépí
tését. Megerősítették káderekkel a szol
gálatot, begyakorolták várható tevé
kenységének végrehajtását mind a nagy 
hadászati műveletek előkészítése során, 
mind azok alatt. A szerzők felhívják 
az olvasó figyelmét arra, hogy a Szov
jetunió hadügyi népbiztosa 1941 jú
lius 30-án jóváhagyta a szovjet had
sereg hadtápja háborús vezetésének 
irányelveit, s ezen vezetés szerveinek 
szervezését. 

Tevékenységükben a hadtápszervek 
- és ez nagyon jól kitűnik a könyvből 
is - a szovjet állam egész hadigazda
ság potenciáljára támaszkodtak, fel
használták az ország egységes szállító
rendszerét, a tudomány és a technika 
főbb ágainak, továbbá az egészségügy 
eredményeit. Más szóval a Szovjetunió 
Fegyveres Erőinek hadtápja összekötő 
láncszem volt a szovjet állam gazda
sága, hadserege és flottája között. A 
szovjet-német fronton és Távol-Kele
ten folyó hadműveletek alatt a hadtáp 
katonák átvettek a népgazdaságtól és 
kiszállítottak az első vonalakba több 
mint 10 milliárd tonna lőszert, kb. 
16,4 millió tonna üzemanyagot, több 
millió különböző típusú fegyverzetet 
és harcitechnikát, valamint igen nagy 
mennyiségű más anyagi eszközöket. 

A könyv szerzo1 konkrét hiteles 
anyagokon keresztül rámutatnak arra, 
hogy a hadtápegységeknél, -intézetek
nél és vezető szerveknél a párt katona
politikájának közvetlen végrehajtói a 
parancsnokok, a pártszervezetek és a 
politikai szervek voltak. Kellő részle
tezéssel ismertetik a pártpolitikai 
munka formáit és módszereit a had
tápszerveknél és annak szerepét a 
hadtáp tevékenység megszilárdításá
ban minden tagozatban. 
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Figyelmet érdemelnek a könyvnek 
azok a lapjai, amelyeken elemzik a 
hadsereg hadtápszervek tevékenységét 
az ellenség által szétrombolt üzemek, 
városok és lakott területek helyreállí
tásában, továbbá a mezögazdasági 
munkák felszabadított körletekben való 
végzésében a polgári lakosság élelme
zes1 es egészségügyi ellátásában. A 
könyv szerzői külön kihangsúlyozzák a 
hadtáp katonák tevékenységének in
ternacionalista jellegét, akik - ahogy 
ismeretes - minden szükséges anyaggal 
elláttak egy sor kelet-európai ország 
nemzeti katonai és partizán alakulatait. 
A szovjet hadtápszervek, -alegységek 
és -egységek megszervezték a szovjet 
hadsereg által a fasiszta iga alól fel
szabadított európai országok békés 
lakosságának azon anyagi eszközökkel 
való folyamatos ellátását, amit a kom
munista párt s a szovjet kormány er
re a célra külön kijelölt. 

Korszerű (mai) viszonyok között a 
fegyveres erők hadtápjának feladatai 
lényegesen bonyolultabbak lesznek. Ez
zel kapcsolatban a Nagy Honvédő 

Háború hadműveleti hadtápbiztosítá
sával kapcsolatos tapasztalatok tanul
mányozásának nagy jelentősége van a 
csapatok hadtápbiztosítása problémái 
helyes értelmezésének és kidolgozásá
nak szempontjából. Az ismertetett mű 
nagyon jó segédletül szolgálhat a tisz
ti, a tiszthelyettesi állomány képzésé
hez és önképzéséhez. Nagy segítséget 
nyújt a katona olvasóknak a szakmai 
ismeretek elmélyítésében, segít még vi
lágosabban tisztázni a hadtáp szere
pét, rendeltetését és feladatait a fegy
veres erők magasfokú harckészültségé
nek fenntartásában. 

(A könyv összefoglaló utolsó két 
fejezete az MNHF-ség kiadásában a 
közelmúltban megjelent.) 
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A Szovjetunió külpolitikájának 
lenini hagyományai 

Szerkesztette: A. L. Narocsnyickij 
Moszkva, 1977. 264 old. 

A mű ismerteti az SZKP és a szov
jet állam nemzetközi politikájának tu
dományos alapelveit, történelmi ta
pasztalatait és fö szakaszait. A kutatók 
figyelmének középpontjában olyan kér
dések állnak, mint a proletár interna
cionalizmus és a népek közötti szoli
daritás az imperializmus elleni küzde
lemben, a különbözó társadalmi rend
szerű államok békés egymás melletti 
élésének és együttműködésének lenini 
elvei. Részletesen foglalkozik a könyv 
a Szovjetunió külpolitikájának idősze

rű irányzataival, a békéért és a nem
zetközi együttműködésért, a népek sza
badságáért és függetlenségéért való 
harcnak az SZKP XXIV. kongresszu
sán előterjesztett és a XXV. kongresz
szuson továbbfejlesztett programjának 
megvalósításával. 

(Béke és szocializmus 1978/1. sz.) 

Sz.ocializ.mus és demokrácia 

A demokrácia a szocialista országok 
elméletében és gyakorlatában 

Berlin, 1977. 444 old. 

A szocialista közösséghez tartozó or
szágok tudósainak közös műve a szo
cialista demokrácia eredményeit és to
vábbi fejlődésének útjait vizsgálja. 
Megmutatja, miképpen biztosítja a szo
cializmus a gyakorlatban az emberi 
jogokat, s külön hangsúlyozza, hogy a 
szocializmusban az államhatalom egyik 
fö célja: megteremteni a feltételeket a 
tömegeknek a társadalom irányításában 
való széles körű részvételhez. 

(Béke és szocializmus 1978/1. sz.) 

Hossz.ú kések éisz.akáia 

írta: Hollósi Tibor 

Náci belügynek tűnhet az az 1934. 
június 30-án lezajlott vérfürdő, mely
nek során az SS a másvilágra küldte 
a Hitlert hatalomra segítő rohamoszta
gosok, az SA vezérkarát, ,.színe-javát". 
E mű, mely a „Népszerű történelem" 
sorozatban jelent meg, lebilincselő stí
lusban, érdekes fotoanyaggal doku
mentálva, ezen a történelmi krimibe 
illő drámai epizódon keresztül elmé
lyült kutató munkával a hitlerista 
rendszer egész anatómiáját képes de
monstrálni. Meggyőzően bizonyítja a 
német monopoltőke szerepét a fasiz
mus uralomra juttatásában, jellemzi a 
militarista köröket, amelyek revansista 
terveikhez a faltörő kos szerepét szán
ták a náciknak, helyére teszi az ún . 
,,kisemberek" szerepét a mozgalomban. 
Végigkísérhetjük a prominens ős-náci 
SA-vezérek, pl. Röhm, Strasser, Hei
nes pályafutását, megismerve hatalmi 
vágytól fűtött, többnyire züllött egyé
niségüket. Bemutatja bukásuk valódi 
okait: el kellett őket távolítani a nép
tömegek további megfélemlítése érde
kében is (nem mellékes, hogy a 
600 000-es létszámú SA-ban szép szám
mal voltak találhatók a nácik szociá
lis demagógiájától megszédült munká
sok, munkanélküliek, deklasszáltak), s 
főleg ezt követelte a fasiszta rezsim 
intézményesítésének, konszolidációjá
nak igénye is. Belejátszott az esemé
nyekbe a hadsereg vezérkarának nö
vekvő féltéknysége az ellenőrizhetetlen 
szabadcsapatok iránt, s ami alighanem 
a legdöbbentőbb elem, a fazismust tá
mogató monopoltőkés csoportok kö
zül azok kerekedtek felül, akik az SS
sel szövetkező Hitlerre és más náci ve
zetőkre tették fel a lapjukat. Ezt a 
tényt ma, mikor a szakirodalomban 
megújulnak az olyan kísérletek, hogy 
elködösítsék a fasizmus osztályjellegét, 

173 



nem lehet eleget hangsúlyozni. A könyv 
legnagyobb érdeme, hogy a véres epi
zód felelevenítésével éppen erre a lé
nyegre világít rá erőteljesen. (Kossuth, 
1977.) 

(Pártélet 1978;2. sz.) 

A nemzetközi kommunista mozgalom 
dokumentumai 1945-1976 

c1mu gyűjteményes kötet, melyet Fen
esik László szerkesztett, s bevezetőjét 

Harsányi Iván és Szántó György írta, 
a Kossuth Könyvkiadó gondozásában 
látott napvilágot a közelmúltban. A 
kiadványt a jelenkor munkásmozg.:il
ma iránt érdeklődők, de különöskép
pen a politikai oktatás résztvevői nagy 
örömmel üdvözölhetik. Történelmi tü
körkép ez a nemzetközi munkásmoz
galom legutóbbi évtizedeiről, világo
san kirajzolja a mozgalom dinamiká
ját, válozásait az új történelmi szituá
ciókban, az elmélet .és a gyakorlat 
kapcsolatát, az eleven marxizmus gya
rapodását. Anyaga kitűnően ábrázolja 
a mozgalom sokrétűségét, nem ken
dőzve a tévedéseket, a belső konflik
tusokat, gyötrelmes válságainkat sem. 

A kötet öt nagy fejezetre oszlik. 
Az első a nemzetközi tanácskozások 
legfontosabb dokumentumait tartal
mazza, kezdve a Tájékoztató Iroda 
1947-es megalakulásától a kommunis
ta és munkáspártok 1957-es, 1960-as, 
1969-es és 1976-os értekezleteinek el
vi állásfoglalásáig. Majd az általános 
jellegű dokumentumok között olyan 
fontos témákat találunk, mint az 
SZKP XX. kongresszusának okmá
nyai, a személyi kultuszt elemző és el
ítélő 1956 júniusi határozatot, vagy 
Togliatti 1964-es írása. Az antiimpe
rialista akcióegységért folytatott har
cok című fejezet az 1965-ös moszkvai 
tanácskozást, a tőkés országok kom-
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munista pártjainak brüsszeli tanácsko
zását és egyebek mellett Ho Si Minh 
politikai végrendeletét tartalmazza. 
Érdemben, értelemszerűen is idetar
toznak a Kínai Kommunista Párt sza
kadár politikáját, e szakadás folyama
tát ábrázoló írások, levelek, nyilatko
zatok. S itt jelenik meg a nemzetkö
zi munkásmozgalomnak a világ béke
szerető népeit mozgósító tevékenysége 
Indokína népeinek szabadságáért. A 
harmadik fejezet a szocialista közös
ség kialakulásának folyamatát tükrö
zi, országonként idézve pártprogramo
kat, kongresszusi beszámolókat, bemu
tatva a hatalom meghódítását, a szo
cializmus alapjainak lerakását és az át
menetet a fejlett szocializmus építésé
re. E gazdag, sokszínű anyagot jól egé
szítik ki a szocialista országok békepo
litikájának és nemzetközi együttműkö
désének (KGST, Varsói Szerződés) 
dokumentumai. Méltó súlyt kap - mint 
a többi fejezetben is - az SZKP vezet
te Szovjetunió tevékenysége. 

Mivel napjainkban a figyelem hom
lokterébe került a tőkés országok kom
munista pártjainak a monopoliumok 
ellen folytatott harca, különösen érde
mes tanulmányozásra a kötetnek ez a 
része. Igen sok, még csak kevéssé meg
oldott izgalmas problémát rejtenek 
magukban azok az arab, chilei, dél
afrikai stb. programok és beszédek is, 
melyek a fejlődő országok kommu
nista pártjainak a neokolonializmus el
len és a fejlődés szocialista orientáció
jáért vívott harcát tükrözik. 

Egy ilyen - bármily testesre is si
keredett - könyvbe természetesen nem 
fér bele, s éppen a bőség miatt tovább
ra is figyelmet érdemelnek a kongresz
szusi jegyzőkönyvek, a folyóirat-publi
kációk és a pártok vezetőinek gyüjte
ményes kötete. 

Most ezek közül csak egyet eme
lünk ki: 

• 

' 

' 

' 



• 

l 

• 

• 

Luis Corvalán: 

Válogatott beszédek, cikkek 

című kötetét, mely 1962 és 1976 kö
zötti műveiből ad ízelítőt, Kerekes 
György válogatásában és bevezető ta
nulmányával. Az írások nagy többsé
ge a népi kormány megalakulása előt
ti időből származik, s éppen azt az el
méleti és gyakorlati szempontból is 
történelmi jelentőségű tevékenységet 
ábrázolja, melyet Chile Kommunista 
Pártja fejtett ki a Népi Akciófront, 
majd a Népi Egység létrehozásában. 
Elméletileg talán legérdekesebbek azok 
a fejtegetések, amelyek a szocializmus 
felé békés úton történő haladás lehe
tőségeit boncolgatják, nagyon racioná
lisan, s illúzióktól mentesen. Szemléle
tesen tárul elénk az írásokból a szo
cialista és kommunista párt viszonya 
(pl. ,,Az az erősebb, ami összeköt") . 
Sok írásból, beszédből Corvalánt, a 
politikust ismerjük meg, ellenzékben, 
választási küzdelmekben (,,Jelöltünk 
Allende"), hatalmon, a legkritikusabb 
időszakokban is és megnyilatkozásait 
szabadulása után. A kötet minden ed
diginél mélyebben tár fel összefüggé
seket (olykor kimondatlanul is) a chi
lei forradalom történetéről. 

(Kossuth, 1977.) 

Pablo Neruda: 

Bevallom, éltem 

Most jelent meg a nagy chilei kom
~unista forradalmár-költő önéletrajza 
IS. 

A költő szinte haláláig dolgozott 
emlékiratán, utolsó lapjain Allende 
haláláról, a Pinochet-rezsim kezdeté
ről olvashatunk. Bár Neruda ekkor 
már halálos beteg volt, élete végóráit 
élte, a terrorlegények őhozzá is be
törtek, feldúlták házát. 

Írni erről az elbűvölő könyvről na-

gyon nehéz, szinte lehetetlen. Fel le
hetne sorolni gyermek- és ifjú éveinek, 
művésszé és politikussá, elkötelezett 
költővé válásának történetét, politikai 
és irodalmi pályafutását (pl. elnök-je
löltsége és Nobel-díja), jellemzéseit 
híres politikus és művész kortársairól. 
1rni lehetne élete lélegzetelállító vagy 
színes kalandjairól, de szavakat is ne
héz találni ehhez a költői szépségű, 

letisztultan bölcs, izgalmas és élettől 
lüktető műről. Minden ajánlás helyett 
álljon itt néhány sor Neruda bevezet5-
jéből: ,,Ezek a memoárok vagy emlé
kek szaggatottak és olykor a feledés 
nyoma is rajtuk van, mert pontosan 
ilyen maga az élet is ... A memoáríró 
és a költő emlékei nem azonosak. Az 
emlékirat szerzője talán kevesebbet élt, 
de sokkal többet fényképezett le ma
gának, és a részletek tisztaságával üdí
ti fel az olvasót. A költő tűz-rengette 
kísérteteket állít elénk kiállítótermé
ben és korának árnyékát . . . Eletem 
minden életből sűrített élet: a költő 
sok élete." 

(Európa, 1977.) 

Gazdaságunk a termelő 
és a fogyasztó szemével 

Nyugodtan állíthatjuk, hogy ma 
szinte minden hazánkfia amatőr köz
gazdász, a piacra járó háziasszonytól 
a szocialista brigádtagon át az egye
temi tanárig. Jó szándékú aktivitásuk 
azonban még sokszor nélkülözi a vé
leménynyilvánításhoz szükséges köz
gazdasági ismereteket. Ezért nagyon 
rokonszenves ez a kiadói vállalkozás, 
mely neves közgazdászok tanulmány
gyűjteményét adja közre, mert szűkre 
szabott terjedelme ellenére alapvető 
gazdasági realitásainkról nyújt objek
tív képet és feltárja az összefüggése
ket. Nem lényegtelen annak aláhúzása, 
hogy a termelő és a fogyasztó egy
aránt mi vagyunk, ennek egyszer s 
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mindenkorra szükséges tudomásulvéte
le tettekre sarkallhat, és igényeinket, 
elvárásainkat a realitások talajához 
kötheti. 

A kötet fejezetenként tárgyalja a 
gazdasági szerkezet, az ásványi anya
gok termelése és felhasználása, az 
élelmiszer-termelés és -fogyasztás, a 
ruházkodás, lakás, és kommunális szol
gáltatások, a közlekedés és szállítás, 
az egészségügyi szolgáltatás, a kultúra, 
közművelődés és a költségvetés téma
köröket. Sok, de jól áttekinthető és 
felettébb érdekes a statisztikai anyag. 
Számok jelzik múltunkat, jelenünket, 
terveinket és perspektíváinkat, össze
vetve a nemzetközi mutatókkal. (He
lyünk és kilátásaink a világgazdaság
ban.) Az összeállítás a közgazdasági is
meretterjesztés iskolapéldája lehetne, 
mentes egyes füzetek vulgáris, lapos 
szürkeségétől, szájbarágósságától épp
úgy, mint az általában egyébként ma
gas színvonalú szakmai irodalom el
vont, csak a beavatottaknak szóló 
szak.szövegétől. Pártmunkások, propa
gandisták megkülönböztetett figyelmé
be ajánljuk. 

(Kossuth, 1977) 
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EVFORDULOK 

Tizenöt éves a Barátság 1. 
kóolajve'l.eték 

Öt szocialista ország - Csehszlová
kia, Lengyelország, Magyarország, az 
NDK és a Szovjetunió - 1960-ban 
kezdte meg a világ egyik legnagyobb 
kőolajvezeték-rendszerének építését. Az 
első szakaszt 15 éve adták át Ma
gyarországon. A vezetékben azóta 30 
millió tonna olajat szállítottak hazánk
ba. Időközben megépült az olajvezeték 
második ága, amely öt esztendő alatt 
szállított ugyanennyi olajat. (Pártélet 
1978/1. sz.) 

• • • 
új kulturális létesítmény kezdte 

meg működését ez év e lej én: elkészült 
a diósgyőri Vasas Művelődési Köz
pont. Az új létesítmény a Diósgyőri 
Gépgyár 30 ezer munkásán kívül Mis
kolc Ill. kerülete mintegy 140 ezer 
lakosának kulturális igényeit is kielé
gíti. (Pártélet 1978/1. sz.) 

• • • 
Harminc esztendeje, 1948 marc1us 

25-én államosították Magyarországon a 
száznál több munkást foglalkoztató 
üzemeket. (Pártélet 1978/3. sz.) 
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