
Dutov ezds. elvtárs hadászati szinten 
foglalkozik a pénzgazdálkodás aktuális 
kérdéseivel a hadseregben. 

Voennaia Miszl, 1983. 1. sz. 45-55. 
oldal 

2. Harci technika feltöltése üzemanyag
gal tábori körülmények között. 

Az üzemanyagtöltő gépjárművek jel
lemzése után a szerző ismerteti egy 
harckocsi zászlóalj feltöltésének cél
szerű változatát. 

Tyl i Sznabzsenyiie, 1983. 1. sz. 
59-62. oldal 

3. A gyógyszerellátás racionalizálása a 
Bundeswehrben. 

A szerző a túlzott gyógyszerfelhaE
nálás és készletezés megoldásának kér
déseit fejtegeti. 

Truppenpraxis, 1982. 12. sz. 923-926. 
oldal 

IV. Harc-hadművelet hadtápbiz
tosítása, kiképzés, oktatás 

Javítsuk a hadtáptis:;.tek s~akkikép
zését. 

Garejev vezds. elvtárs a tiszti állo
mány továbbképzésének jelentőségével 
részletesen fogtalkozott a Vojennaja 
Miszl 1982. 6. számában. Ebből a cikk
ből kiindulva a szerző foglalkozik a 
hadtáptisztek parancsnoki és törzski
képzésével, kiképzési összevonásokka!, 
bemutató foglalkozásokkal, önálló fog
lalkozással stb. 

V oennaia Miszl, 1982. 12. sz. 71-76. 
oldal 

V. Katonai rendszer 

NATO egyesített fegyveres erők bad
tápia. 

A szerző ismerteti a NATO hadtáp 
felső vezetését, a kettős alárendeltség 
problémáit, valamint a várható fogyasz
tást és utánszállítást háborúban. 

VMZS, 1982. 10. szám 18-21. oldal 
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VI. Technika 

NATO hadseregek egészségügyi kon
ténerei 

Nyugati szakértők szerint az egész
ségügyi intézetek harcterülethez való 
megközelítésének egyik módja a konté
ner rendszer alkalmazása. A cikk rövi
den ismerteti a különböző konténere
ket, amelyeket segélyhelyként vagy 
kórházként lehet alkalmazni. 

Zarubezsnoje Voiennoje Obozrenyije, 
1982. 12. sz. 89-90. oldal 

KÖNYVSZEMLE -
ÚJKÖNYVEK 

Borsányi Györg} - Kende János: 

Magyarországi munkásmozgalom 
1867-1980. 

A könyv nyolc fő fejezetre tagolódik; 
ebből négy az 1867-1944 közötti peri
ódikusokat ismerteti (a magyar munkás
mozgalom kezdetei és az SZOP tevé
kenysége 1917-ig; a polgári demokra
tikus forradalom és a KMP megalaku
lása; Tanácsköztársaság; Horthy-kor
szak). 

Az ötödik fejezet, a „Magyarország 
felszabadulása. A szocialista forrada
lom győzelme" az 1944-1945-ös sors
döntő szakaszt ábrázolja. Említést ér
demel az 1945-1956 közötti korszak 
mértéktartó és kiegyensúlyozott elem
zése, mivel ennek történetét mostaná
ban sokszor vulgáriasan leegyszerűsítve 
emlegetik mind a kortársak, mind a 
meglehetősen tájékozatlan vagy egy ol
dalúan tájékoztatott újabb nemzedékek. 

Bizonyos fokig még az utolsó negyed
századot bemutató két fejezet (1956-
1962; 1962-1980) is történelmi távla
tot sugall. Úgy vezet át napjaink moz
galmas valóságába, hogy belőle meg-



értheti az olvasó: ma is történelmi idő
ket élünk, mai vitáink, küzdelmeink, 
útkereséseink szerves részei a könyvben 
felv.izolt történelmi folyamatnak. 

Kossuth Kön; vkiadó 1982. 

Hollós Ervin - Lajtai Vera: 

Hidegháború Magyarország ellen 
(1956) 

A könyv bőségesen idéz könyvekből, 
újságcikkekből, beszédekből, kormány
dokumcntumokból. Elegendő néhány 

pillantást vetni a csatolt forrásjegyzék
re, hogy meggyőződjünk róla: a szerzők 
mélyreható és sokoldalú kutatómunkát 
végeztek. Következtetésük nem egy 
oldalú, nem hagyja figyelmen kívül az 
ellenforradalomnak a könyv témakörén 
túlmenő okait sem. Építvén az MSZMP 
1956. decemberi hatarozatára, nyoma
tékosan utalnak arra, hogy a párt poli
tikájának torzulásai miként járultak 
hozzá a külső befolyás, az imperialista 
aknamunka térnyeréséhez, átmeneti si
keréhez. 

Koss:tth Kön)vkiadó 1982. 
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