
7. Osztrák zászlóalj gyakorlat előké- VI. Technika. 
szítése.-

A szerző ismerteti különböző szintű 
paran=iakságok feladatait a gyakor
lat előtt két évtől a gyakorlat kezdeté
ig. 

Truppendienst, 1981. 3. sz. 274-277. 
oldal 

8. Új osatrák hadtáp kézikönyv (sza
bályza<). 

A folyóirat közli a hadciptisztek ké
zikönyvének századra és zaszlóaljra vo
natkozó részét. Ebből megismerhető a 
század és zászlóalj hadtápbiztosításá
nak alapelvei, végrehajtó alegységei és 
azok feladatai. 

Truppendienst, 1981. 3. sz. 279-282. 
oldal 

9. A hadtáp feladatai védelemből tá
madásba történő átmenetkor. 

A szerző ismerteti a védelemből tá
madásba történő átmenet hadtáp fel
tételeit és ,a hadtápbiztosítás sajátossá
gait. 

Ty/ a Zasobonavi, 1980. 10. sz. 3-
6. oldal 

10. Ismerd meg az ellenséget! 

A cikk az amerikai hadosztály had
tápbiztositásával foglalkozik. 

Ty/ a Zasobonavi, 1980. 10. sz. 18-
20. oldal 

V. Katonai rendszer 

1. Az NSZK területvédelme. 

A területvédelmi csapatok feladata: 
a hátországi és hadműveleti hadtápob
jektumok őrzése, védelme; a közleke
dési ut.aik javítása, valamint a hadtes
tek anyagi, technikai és egészségügyi 
biztosítása. A cikk ismerteti ezen fel
adatokat ellátó erők globális szervezé
sét és állományát. 

ŐMZ, 1981. 4. sz. 316-318. oldal 
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Hűtömellény. 

A harckocsiban keletkező meleg mi
att a kezelők idő előtt kifáradnak és 
fejfájást kapnak. Kísérletet folytattak 
a harckocsiban levő levegő hűtésére, 

de ez a módszer nem vált be. Kifej
lesztettek egy folyadékkal hűtött mel
lényt, amelynek viselete kedvező ered
ménnyel járt. 

Militiiry Review, 1981. 4. sz. 51-52. 
oldal 

1919 

KÖNYVSZEMLE 
ÚJ KÖNYVEK 

A szocialista világforradalom útján 

(Magyar Tanácsköztársaság 

Szlovák Tanácsköztársaság) 

Ez a kötet első darabja annak a ter
vezett sorozatnak, amelyet az Európa a 
pozsonyi Tatran Kiadóval a közös múlt 
témaköréből együttesen jelentet meg. 
A Magyar és a Szlovák T anácsköztár
saságot bemutató kötet olyan doku
mentwngyűjtemény, amely a tényeket 
vallatva arra keres választ, hogy mi
lyen történelmi lehetőségek tárulkoatak 
fel a magyar és a szlovák nép előtt, 
milyen tényleges együttműködés ala
kult ki az 1919-es Magyar T anácsköz
társaiság és az Eperjesen kikiáltott Szlo
vák Tanácsköztársaság között. 

A szép kiállítású album sok szöveges 
és képi dokumentumot (korabeli fotók, 
okmányok reprodukciói) tartalmaz. A 
kötetet összeállította és a bevezető rta
nulmányt írta Györffy Sándor és Pa
vol Kanis. 

Európa Könyvkiadó 

-

• 

-
• 



• 

• 

• 

• 

-.,_ 
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Régi idők bolgárai 

A majdnem öts.'mz éva török rabi
gában sínylődő bolgár nép újjászületé
sét a XIX. századi bolgár „reformnem
zedék" készítette elő, ők voltak a fel
szabadulás előfutárai, a nemzeti füg
getlenség gondolatának képviselői . 

Petar Dinekov akadémikus, bolgár 
irodal.omtör~z előszavával ebből a 
prózából mutat be érdekes, dokumen
tumértékű és sokszor szépirodalmi szín
vonalú műveket, részleteket ez a válo
gatás. A:z antológia a bolgár állam 
fennállásának 1300. évfordulójára je
lenik meg, a magyar~bolgár bara>tság 
újabb, jelentös dokumentumaként. Az 
antológia elők-észírtésében tevékenyen 
részt vetit a budapesti Bolgár Kulturá
lis Intézet. 

Európa Könyvkiadó 

A nemzetközi munkásmozgalom törté
nete 

A:z é1'könyv 1982. évi kötete több 
és átfogóbb tanulmányt tartalmaz elő
ddnél. Köztük egy új.szerű, összefog
laló írást a klasszikus anarchizmus ide
ológiájának f"!l"lomrendszeréröl, a na
rodnyik-mozgailomról, az Amszter-dam
Pleyel-mozgalomról és más témákról. 
A korábbiakhoz hasonlóan változaitos 
a dokumentum-összeállítás, az évfor
dulókra és a neves történelmi szemé
lyiségekre emlékező rovat. A beszá
molók, könyvismertetések és a bibli
ográfiai összeállítás mellotit ezútta:l is 
megtalálható a kötetben a „Vi<s:aapil
lantás a munkásmo21galomra" c1mu 
írás az elmúlt egy év legfontosabb vi
lágpolitikai eseményeiről. 

Mindezen túl új rovat gazdagítja az 
Évkönyvet. ,,Háttér" címen egy-egy 
fontosabb policikai jelelliSéghez, irány
zathoz olvashatunk magyai::ázatot: e kö
tetben az ún. szocialista orientációjú 
fejlődéshez és az olasz kommunisták 
községpolitikai munkájához. 

A kötet „Az év munkásmozgalmi 
halottairól" szóló híradással zár'.ul. 

Kossuth Könyvkiadó 

Magyar Statisztikai Zsebkönyv 

A legnagyobb példányszámban meg
jelenő, népszerű stntiisztikai kia9vány 
1981-ben is publlkálja a népgaulaság 
fejlődésér és a lakosság életkörülmé
nyeit bemutató ,legfrissebb adatokat. 
Hosszú idősorok és indexek ismertetik 
a népesség, a fogfalko~totitság, a .ter
melés, a termelékenység, a fogyasztás 
és az életszínvonal ~áLtozásait. ·Kitér 
oozánk földrajzi és ~ajlati viszonyai
ra, közigazgatási felosztására, vala
mint a fontosabb nemzetközi összeha
sonlító adatokra. 

A szép kiállítású könyvecskét gaz
dag: grafikon- és loopMiya,g rtieszi szem
léletesebbé. A 7JSebkönyv att1.gol, német, 
illetve orosz nyelvű vát.tomta a kül
földi kapcsolatok ápolásának, az ob
jektív tájékoztatásnak hasznos eszköze. 

Statisztikai Kiadó Vállalat 

Réti Ervin: A leghoss:,.abb háború 

„Ha Vietnam, Laosz és Kambodzsa 
harcos újtáról bes2Jélünk, az kor.á.nt&em 
a távoli múltban végzett történelmi bú
várkodást jelenti. Századunkban az in
dokínai térségnek jutott ki a leghosz
szabb háború" - írja új karonapoliti
kai könyvének elószavában a neves új
ságíró. Nos „A leghosszabb háború" 
című könyv kitünó áttiekintlést ad az 
Indokína földjén újra meg újra fellán
goló harcokról. Már a könyv alcímei 
- ,,lbkét:a m ikés, Millió ele.fánt or
szága", ,,Kambodzsa nulla órája" - is 
jól érzékeltetik, hogy a .S2Jerző érdekes 
és ,tanulságos képet rajzol az indokínai 
harcokról. Réti Ervin először 1965 
őszén jáct Vietioomban és azóta jó né
hányszor megjárm Indokína harciös
vényeit. Könyvében ,a szemtanú hite
lességével azt bizonyítja, hogy Vietnam, 
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Laosz, Kambodzsa népei szabadságuk 
mogvédéoéé.rt képesek minden áJ.do:z,at
ra. 

Zrínyi Katonai Kiadó 

Magyar Szerzői Munkaközösség: Ma
gyarország az űrből 

A könyv 175 db Magyaron;zág táj
egységei.t bemutató színes űrfelvételből 
é, egy me11ékletből áll. A szöveges 
részből megi!Smerhetjük a kozmikus 
megfigyelések törOOlletét, a távérz,éke
lés fejlődésének legfontosabb állomá
sait. A :szerzők közérthetően, minden
ki .számára érdekesen írják le az űr

felvételek elkészltlésének körülménye1t, 
azokat a módszereket, melyek biztosít
ják, hogy a világűrből is jó minőségű, 
értékelhető képeket kaphatunk. 

A Jciértékdá.t és a megér,tést segí.ti 
elő az űrfelvételeket .tartalmazó anyag
részt bevezető .jelkulcs. A jelkulcsi rész 
biztosítja, ·hogy tanulmányozásával, il
letve segítségével mindenki számára 
érthetővé, ,,olvashatóvá" válnak a 
könyvben közölt ,színes űrfelvételek. 

Zrínyi Katonai Kiadó 

Magyar-Szovjet Szerzői Munkaközös
ség 

Hősök 

(A Szovjetunió Hősei a magyaror;szag1 
felszabadító harcokban 1944-1945) 

Magyarország felszaibadításáért a 
Szovjet Hadsereg ,nagy véráldomtot 
hozoot, több mint 140 OOO sz.ovjet em
ber adta életét a ,harcok .során, s alusz
sza örök álmát ma~ar földön. 
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A swvjet és magyar hadtörtiénészek 
által összeállított könyv eredeti doku
mentumok, levéltári ,any,agok alapján 
mutatja be a felszabadító harcok ·szer
vezői,nek és veretőiinek életútj.át, fd
eleveníti azoknak a szovjet .táborno
kokMk, tiszteknek, tiszthelyettesel<nek, 
harcosoknak: harci ,tetteit, akik a ,ma
gyarooszági harcokban tanúsított ki
magasló helytállásukért a legmagasabb 
kitüntetésre, a Swvjetunió Hőse címre 
váltak érdem=é. Nekik állít emléket 
a könyv, tisztelettel adózva a magyar 
nép iSZabadságáiér.t harcoló valamennyi 
szovjet ,ember hősi küzdelmének. 

Zrínyi Katonai Kiadó 

J. German : Az orvos alezredes 

Fenn a messzi északon, a sarkkörön 
túl, valahol a Barents-itenger par:tján, 
egy hadikórházban játszódik Jurij Ger
main regénye, amely nemcsak helyszí
ne, de cselekménye foly.t1án is rendha
gyó háborús regény. A második világ
háború egyik olyan színterére vezeti ol
vasóit az író, amely - legalábbis a 
magyar olvaisó előtt - jószerivel telj,e
sen ismeretlen: a sarkvidéki arcvonal
ra. Ez .az arcvonal sem a ,szokásos. Al
la:ndó légi csat.ák, tengeri ütközetek és 
merész portyázások frontja ez - öt
venfokos hidegben, ember nem jár,ta 
hómezőkön, vad fjordok és gleccserek 
között. 

Az elgondolkoztató, szép könyvet 
amely minden bizonnyal a legcsönde
sebb háborús rregény - mint a ,tegna

pok,""1lffilpelőtJtök: szovjet prózájának 
egyik felfedezése érdemes gyöngysze
mét ajánljuk az olvasóknak. 

Zrínyi Katonai Kiadó 
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