
egyes időszakaiban. A szerző szüksé· 
gesnek tartja, hogy az anyagi tiszt részt 
vegyen a harc megszervezésében, ahol 
sajátos szakszempontjainak megfelelően 
javaslatokat kell tennie. Az anyagi el
látás tervezési kérdéseit a harc szerve
zésével azonos figyelemmel és fontos
sággal kell megoldani. Különösen fon· 
tos a lőszer, üzemanyag, valamint az 
alapvető harceszközökkel való ellátás 
pontos megszervezése és végrehajtása. 
A szerző szerint ez a feladat nem igé
nyel ugyan specializált kiképzést, de 
megfelelő helyet kell biztosítani rá a 
tisztek kiképzési programjában. 

Armor, 1979. 2. sz. 18-20. old. 

7. A csapatok ellátása biztosításának 
védelme a tömegpusztító eszközöktől. 

A korszerű harc magas követelmé
nyeket támaszt az ellátó szolgálattal 
szemben, a tömegpusztító eszközök al
kalmazása számos új ismeretet követel 
meg. A cikk ismerteti azokat a rend
szabályokat, amelyek tömegpusztító 
eszközökkel mért csapások esetén az 
élelmiszerek megóvása érdekében szük
ségesek. Rendkívül fontosnak tartja 
minden szennyezett étel és ital azon
nali megsemmisítését. Meghatározza a 
csapatok ellátásának legfontosabb alap
elveit tömegpusztító eszközökkel folyó 
harc esetén. Ezen belül ismerteti az el
látó szolgálat állományának feladatait, 
az élelem elkészítésének alapvető sza
bályait és azokat a feltételeket, melyek 
figyelembevételével a különböző mér
tékben sugárszennyezett területeken az 
ételek készítése és fogyasztása történhet. 

Militiirwesen, 1979. 8. sz. 55-56. old. 

V. Technika 
1. ú; tábori konyha működésben. 

Az NDK Nemzeti Néphadseregében 
új tábori konyhát rendszeresítettek. A 
cikk ismerteti az Ural-375 D típusú 
gépkocsii alvázára szerelt tábori kony
ha harcászati-technikai adatait. 

Militartechnik, 1980. 4. sz. 212. old. 
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KÖNYVSZEMLE -
ÚJ KÖNYVEK 

A Szovjetunió története 

kézikönyv közreadásával, mely a Kos
suth és a moszkvai Progressz Kiadó kö
zös kiadványa, kiváló szovjet történé
szek munkája. Hézagpótló voltát jelzi, 
hogy Pankratova e tárgyú könyve mint
egy három évtizcdc)elent meg magyar 
nyelven, s egyben-másban el is járt fö
lötte az idő. 

Az első kötetben mesterien tömörítve 
a legrégibb időktől a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalomig ábrázolja a 
történelmi múltat, melyet, valljuk meg, 
nagyközönségünk döntő többsége fő

ként szépirodalmi, zenei vagy filmal
kotások közvetítésével ismer. Különle
ges figyelmet érdemel a XIX. század 
története, melyben már mindazok a 
társadalmi ellentmondások megjelen
nek, amik megoldására csak a forradal
mi harc vállalkozhat. A forradalmi ké· 
szülődések és alternatívák után kellő 

súllyal szerepel a könyvben az 1905-ös 
és az 1917. februári forradalom ese
ménykrónikája. 

A második kötet a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalomtól napjainkig 
kíséri végig a szovjet történelem mene
tét. Történelmi szintézisre törekedve, 
jól domborítja ki és összegezi az ország 
fejlődésének fő vonalát, eredményeit, 
korszakos fordulóit a megtett út világ
történelmi jelentőségét. Gazdag fejeze
tek elemzik az Októberi Forradalmat, 
az intervenció és a polgárháború kor
szakát. A továbbiakban a könyv az 
1921-1925. 1926-1941. 1946-1958, 
1959-1977-es években jelöli meg a kor· 
szakhatárokat, melyekben a szocialista 
gazdaság és az államelmélet fejlődésé
nek, a Nagy Honvédő Háborúnak, a 
szocializmusból a kommunizmusba való 
átmenetnek az eseményei kaptak helyet, 
az elvi alapok elemzése és lenyűgöző 

, 

.. 



i 

!lli . ._ 

-

tények, adatok sokasága kíséretében. 
Említést érdemel, hogy a mű minden 
egyes fejezete értékes művelődéstörté
neti áttekintéssel zárul. 

Meddő és fölösleges lenne a könyv 
bármilyen vázlatos tartalmi ismertetése. 
Tény, hogy olvasója szinte minden lé
nyeges információt, eseményt adatot a 
történelmi személyiségek portréit, érté
kelését megtalálja benne, érdekes kép
anyag kíséretében. Az orosz és a szov
jet történelemben kevésbé járatos hazai 
olvasók számára azonban hasznos lett 
volna a mű magyar kiadásához térké
peket, kronológiát és névmutató csatol
ni. hogy e nagyszabású és terjedelmes 
műben könnyebben eligazodjék s mint 
kézikönyvet gyorsabban használhassa. 

Pártélet 1980/9. szám 

Szovjet szerzői munkaközösség: 
A hadosztály harcászata 

A könyv befejező kötete annak a har
ci példákat szemléltetö sorozatnak, me-
1 yet a kiadó alegységek szintjén már 
korábban megjelentetett. A szerzők és 
szerkesztők, kik többségükben maguk is 
részt vettek a harcokban, mintegy 
negyven harci esemény közreadásávaL 
ismertetik a Nagy Honvédő Hábarú
ban részt vett lövész-, gépesített és 
harckocsi-hadosztályok tevékenységé't, 
amelynek tanulságai napjainkban sem 
vesztették el érvényességüket. E válo
gatásban helyet kap a támadás, véde
lem, üldözés, találkozóharc egy vagy 
több harci eseménye, amelynek szerep
lői voltak az említett magasabbegysé
gek. 

A támadóharc előkészítése és meg
vívása az előkészített védelem áttörése, 
az üldözés folytatása, a felderítés és 
harcbiztosítás megszervezése, a manő
verek végrehajtása, a fegyvernemek al
kalmazása - mindezek megtörtént cse
lekmények keretében, a háborús hely
zetek pontos leírásával idéződnek fel a 
könyv lapjain. 
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E könyv példáinak tanulmányozása 
hadseregünk tiszti állományának de 
mindenekelőtt parancsnoki karának, 
nemkülönben a katonai főiskolák ta
nárainak, hallgatóinak rendkívül hasz
nos olvasmány, fontos segédeszköz ki
képző munkájukhoz. (De érdeklődéssel 
forgathatják a Nagy Honvédő Háború 
harci eseményei iránt érdeklődő polgári 
olvasók is.) 

Zrinyi Katonai Kiadó, 1980. 

Magyar szerzői munkaközösség: 
Katonai helyesírási tanácsadó szótár 

Katonai szaknyelvünk az utóbbi év
tizedekben a fogalmak és az azokat jC:
lölő szavak nagy tömegével bővült. En
nek a sokezres szótömegnek csak egy 
viszonylag kis része az olyan szó, amely 
a mindennapi élet nyelvében is él, a 
nagy többség sajátosan katonai. Érthető 
tehát, hogy leírásuk helyes módját hiába 
keressük a közkeletű helyesírási szótá
rakban. E sajátos kifejezéseknek hibát
lan írása nélkülözhetetlen feltétele a ka
tonai írásokban (parancsokban, utasítá
sokban vagy kötetlenebb formájú szö
vegekben) foglalt gondolatok szabatos, 
félre nem érthető módon való közlésé
nek. Bár a szabatosság, egyértelműség 
az írásbeliség fő követelménye, kivált
képp vonatkozik ez a katonai írásokra, 
hiszen - akár békében, akár háborúban 
- az írásos közlések félreértése, vagy 
meg nem értése súlyos következmé
nyekkel is járhat. 

Ez okból vállalkozott a Zrinyi Ka
tonai Kiadó a jelen könyvnek, a Kato
nai Helyesírási tanácsadó szótárnak a 
kiadására. A szótár, jellegénél fogva 
csak a katonai szavak helyes írásmód
jára nézve szolgál felvilágosítással, ta
náccsal és korántsem akar valamiféle 
katonai lexikon vagy szabályzat lenni. 
Ennek ellenére - ha ez szükséges volt 
- rövid értelmezésekkel, magyarázatok
kal, az idegen szavak kiejtésének meg
adásával igyekszik a szótár a használ
hatóságát növelni. 
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E tanácsadó szótár a maga nemében 
első ilyen mű, minden bizonnyal hasz
nos segítőtársa lesz néphadseregünk 
minden katonájának és tisztjének, de 
nem utolsó sorban a katonai kérdések
kel foglalkozó polgári olvasóknak is, s 
biztosítani fogja a nagy hagyományokra 
épülő szaknyelvünk írásbeli használatá
ban az oly fontos egyöntetűséget. 

Zrínyi Kawnai Kiadó, 1980. 

Csataképek 
(Album) 

Színeiben és az események ábrázolá
sában is gazdag képzőművészeti album 
kiadásának célja, hogy történelmünk 
súlyos küzdelmeinek művészi ábrázolá
sát, hősi harcok és ütközetek képpé 
,,merevedett", színes alkotásait a széle
sebb érdeklödők számára hozzáférhető
vé tegyük. 

A háború apokalipszise - mint az 
emberi megrázkódtatások egyik legsú
lyosabb fajtája - a történelem kezdete 
óta foglalkoztatta az avatott, s a nem-
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zete sorsáért aggódó művészeket. A kö• 
tet ,,csatáképei'' segítségével végigkísér
hetjük a magyar · történelem csaknem 
minden jelentős eseményét, sorsforduló
ját. 

A válogatás igen gazdag örökségből 
merít. Indítóképei a honfoglalást ábrá
zolják, a kötet utolsó lapjain pedig a 
második világháború lidérces és meg
rázó eseményei j cl ennek meg. A kötet
ben ily módon a válogatás alapelvéül 
nem stílusjegyek, műfajok szolgálnak, 
hanem lehetőleg a kronológia kívánal
mai, hiszen történelmünk oly gazdag 
függetlenségi és szabadságküzdelmek
ben, forradalmakban. 

A:z album érdekessége, hogy nemcsak 
a magyar mesterek munkáit tartalmaz
za, hanem idegen művészek magyar vo
natkozású műveit is, mint pl.: a török 
miniatúrák stb. A kötet gazdag anya
gával egyedülálló és a széles érdeklődő 
közönség mellett, különösen a könyv-: 
ritkaságok kedvelőinek ajánlható. 

Zrínyi Katonai Kiadó, 1980. 
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