
VI. Katonai rendszer 

l. A csaknem ismeretlen anyagi hi
vatal (2. ró.sz). 

A cikkből ismerhetjük meg az oszt
rák hadsereg központi raktárainak te
lepítési helyét és munkarendjét. 

Truppendienst, 1980. 2. sz. 138-142. 
oldal. 

VII. Technika 

1. Mozgókonyha univerzálirS sátra. 
A szerző ismerteti a PK-60 típusú 

csehszlovák sátor alkalmaLásának le
hetőségeit az ellátószakaszok mozgó
konyháinál. 

Ty/ a Zasobovani, 1980. 6. sz. 
37-40. oldal. 

2. Folyamatosan működö mosógép. 
A cikk vázlaton ismerteti a PK-704 

típusú mosógép működési elvét. A 
gép teljesítménye 700-850 kg/óra, 
hossza 25 650, szélessége 2300, magas
sága 3680 mm. 

Til i Sznabzsenyije, 1980. 7. sz. 
68-69. oldal. 

KÖNYVSZEMLE -
ÚJ KÖNYVEK 

Az ifjúság vádolja az ?mperializmust. 
Havanna, 1980. 

E gyűjtemény dokumentális bizonyí
tékokon és szemtanúk vallomásain alap
szik, amelyeket „Az ifjúság vádolja az 
imperializmust'' elnev,ezésű nemzetközi 
bíróság vizsgált. Ez a bíróság a Kubá
ban megrendezett XI. VIT keretében 
végezte munkáját. 

A könyv megviZJsgálja az imperializ
mus agresszív lényegét, a neokolonializ
mus formáit és módszereit, a faji disz
krimináció különböző megnyilvánulása
it, a CIA aknamunkáját, a terror és a 

repressziók politikájáit a diktató11ikus 
rendszerű országokban, tárgyalja a tő
kés és a fejlődő államok ifjúságának 
társadalmi-politikai, gazdasági és szel
lemi problémáit. 

S. Bira, N. /szsamc, S. Szandag: A 
Mongol Népköztársaság történelmének 
maoista meghamisítása és a történelmi 
igazság. 

Ulánbátor, 1980. 

,,A maoisták ideológiai akoo.munká
jában külön.leges helyet foglal el a tör
ténelemhamisítás , amelyet Kínában 
most teljességgel és kizárólag Peking 
nagyhatalmi - soviniszta és expanzio
nista politikájának szolgálatában állíta
nak" - írják ennek az orosz nyelven ki
adott monográfiának a szerzői. 

Konkrét példákon mutatják be, mi
lyen torz formákat ölt Kínában a törté
nelmi tények elferdítése. A mű feltárja 
forrásait. A szerzők kimutatják, hogy 
a maoizmus külpolitikai aspektusainak 
a történelemnek a „kartográfiai agresz
szióval" párosított manipulálása ahhoz 
szükséges Pekingnek, hogy igazolja a 
szomszédos államok területeire vonat
kozó annexiós igényeit. 

]. B. Kaslev: Az európai enyhülés 
Helsink!tő/ Madrid felé. 

Moszkva, 1980. 
A szovjet publicista megvilágítja a 

helsinki európai biztonsági és együtt
működési értekezleten aláírt záróok
mány jelentőségét, s bemutatja a Szov
jetunió tevékeny és következetes harcát 
a záróokmány valóra váltáisáért, a le
szerelésért és a katonai feszültség eny
hítéséért az európai kontinensen. 

A könyv leleplezi az enyhülés ellen
feleinek, köztük a pekingi vezetőknek 
a manővereit, akik -kezdettől fogva szél
sőségesen ellenséges álláspontra helyez
kedtek a heLsinki értekezlettel szemben, 
amely mérföldkövet jelentett a háború 
utáni történelemben. 
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Constantin Sirbu: Erőforrások, anya
gi ráfordítások, nemzeti jövedelem. 

Bukarest, 1980. 

A román tudós könyve részletesen 
foglaJikozik az emberiség további gaz
dasági haladásának időszerű problémá
ival: a természeti kincsekkel, ezek re
produkálhatóságával és reprodukálhat
tatlanságával, a hagyományos és az új 
energiaforrásokkal, a nyersanyag érté
kével. Nagy figyelmet fordít tovri bbá 
az anyagi ráfordításokra, csökkentésük 
módjaira, a nemzeti jövedelem kerdé
seire. 

A Kínai Népköztársaság. Rövid tör
ténelmi áttekintés. 

Moszkva, 1980. 
Ez a könyv a Szovjetunió Tudomá

nyos Akadémiája Távol-keleti Intézeté
nek, továbbá Bulgária, Csehszlovákia, 
Lengyelország, Magyarország, Mongólia 
és a Német Demokratikus Köztársaság 
sinológusainak közös munkája. A mű 
tárgyalja a Kínai Népköztársaság poli
tikai és társadalmi-gazdasági fejlődésé
ben történt elvi változasokat. A nép
köztársaság megalakulása utáni első év
tizedben végbement jelentős társadrdmi 
haladást az ezt követő húsz esztendő
ben pangás és szociális v1sszaélés vál
totta fel, az ország külpolitikája pedig 
az antiimperialista harctól az imperia
lista reakcióhoz való csatlakozás felé 
haladt. A szerzők érvekkel bizonyítják, 
hogy a maoizmus politikája és gyakor
lata egyre élesebben megnyilvánuló el
lentmondásokat idéz elő a kínai dolgo
zók létérdekei és a szocialistaellenes, 
katonai-bürokrnt.a rezsim között. Törté
nelmi távlatban ezeket az ellentmondá
sokat szükségszerűen meg kell oldani a 
kínai nép érdekében, Kínai Népköztár
saság szocialista fejlődésének érdeké
ben. Az események ilyen menete hatá
rozza meg :a szocialista országoknak a 
maoizmus ellen és Kína szocialista jö
vőjéért vívott következetes harcát is. 
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Béke és szoóalizmus 1981. 1. és 2. 
szám 

Aczél GJörgy: A mai magyar társa
dalomról 

V a/óság, 1980. 12. sz. 

Aczél György a közelmúltban fogad
ta Paul Lendvait, az Europfosche 
Rundschau főszerkesztőjét és válaszolt 
kérdéseire. A bécsi folyóirat 1980. évi 
4. számában megjelent interjút közölte 
a Valóság i.s. 

Az interjúban a következő kérdések 
szerepeltek: 

- ,,Melyek a mai magyar társadalom 
fő problémái? ... " 

- ,,Van-e magyar szocialista m.Jdell 
vagy legalábbis módszer?" 

- ,,Mit jelent a mai magyar kultúrá
lis életben a marxista hegemónia fo
galma? Vannak-e .. -ellenzékiek?" 

- ,,Van-e cenzúra Magyarországon?" 
- ,, .. Magyarországon is erősödik a 

nacionalizmus?'' 

A szerző a felmerült kérdésdcre a 
mai magyar társadalmi szemléletnek 
megfelelően válaszolt, melyet a Valóság 
1980. 12. számában teljes terjedelemben 
közölt. 

Társadalmi szemle 1981. 2. szám 

Gondolatok a szocialista marketing
ről 

Orosdy Béla 

A marketing elmélete és gyakodata 
mintegy 10-15 évvel ezelőtt jelent meg 
a szocialista országokban. Kezdetben a 
marketinget igen leszűkítve értelmezték, 
sokan pedig úgy közelítettek hozzá, 
mintha a szocialista gazdaságra vala
milyen potenciális veszélyt jelentő, tő
kés jelenség volna. A „védekező" alap
állásból következett, hogy a témával 
foglalkozók többsége viszonylag hosszú 
ideig - ahelyett, hogy a tevékenység
rendszer szocializmusbeli helyét és sze
repét, politikai gazdaságtani alapjait 

-

-
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vizsgálta volna - a tőkés marketing 
adaptálhatóságának kérdéseivel, az 
egyes résztevékenységek szocializmus
beli alkalmazhatóságával foglalkozott. 

A marketing szocializmusbeli fejlődé
sének mintegy másfél évtizedét minő
síti, hogy - a kétségtelen előrelépés 

ellenére - jelenlegi színvonala elmarad 
mind .a szükségestől, mind a lehetséges
től. Vállalataink marketingmunkájához 
mind a mai napik nem tudunk olyan 
konkrét, legalábbis a tipikus helyzetek
re kidolgozott modellt ajánlani, amely 
bevezetését és elterjedését érdemben 
megközelíthetné. Ennek az elméleti és 
gyakorlati szinten egyaránt tapasztal-

ható lépéshátránynak a fő oka, hogy a 
marketinget sokan még ma is olyan, a 
tőkés gazda.ságból átvett módszernek 
tekintik, amelyet óvatosan kell kezelni, 
ügyelve a szocialista viszonyok közti 
adaptálhatóság határaira. Pedig a mar
keting valójában a szocialista termelési 
viszonyok között szükségszerűen kiala
kuló - bár az ismert történelmi-társa
dalmi-gazdasági okok kövctke:ctében 
csak a tőkés kialakulást követően meg
jelenő -, a tulajdonviszonyoktól léte
zése szempontjából független, önálló 
közgazdasági diszciplin3.. 

Közgazdasági szemle 1981. 2. s~ám 
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