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BEVEZETŐ

A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár hagyományainak megfelelően Ismét Jelentkezik újabban beszerzett politikai mUveinek ajánló bibliográfiájával.
AZ "újabban beszerzett" kifejezés a megszokottnál
tágabban értelmezendő, hiszen bibliográfiánk szerves folytatása lévén az 1975. októberében megjelent
első füzetnek némi válogatással azokat a könyveket
ajánlja most elolvasásra, melyek e nemben azóta megjelentek.
A tételek száma alig, a szerkesztés kissé eltér
az emiitett első füzetétől. Megtartva a bel- és külpolitika, valamint a visszaemlékezések, életrajzok
nagy egységeit külön fejezetet szentel a munkásmozgalom történetének. A belpolitikai rovatba kerültek
az ideológiai kérdéseket boncoló müvek is. A könnyebb
visszakeresést most is az egységes raktári jelzet megadásával igyekszünk segíteni.
Tudatában vagyunk annak, hogy bibliográfiánk már
megjelenése pillanatában hiányérzetet kelthet, mivel
nem tartalmazhatja az éppen a Politikai könyvnapokra
megjelenő legfrissebb alkotásokat. De ez a bibliográfiák sorsa. Ha azonban kedves olvasóink megőrzik ezeket az évről-évre ezekben a napokban kiadott füzetkéket, olyan kis gyűjteményt állíthatnak össze, amelyet
fellapozva mindig megtalálhatják majd az érdeklődésüknek megfelelő müvek annotált adatalt.
Ajánló bibliográfiánkat szükségességéről meggyőződve,
hasznosságát pedig remélve bocsátjuk útjára.
.

- Szurmay Ernő -

Kádár János | A fejlett
szocialista
* társadalom
; , építésének
útján

(

;

;

•

:

Kossuth KSnjrvkildó • 1975

•f.

Belpolitika

- 7-

1. ACZÉL György: Egy elmaradt vita helyett. £Ax interjút készítette] Jaquee de Bonio. 2. kiad. Bp. 1975,
Kosauth Kiadó. 19o. 1.

A kiadvány Aczól György interjúját tartalmazza a
francia KP hetilapjának munkatársával. A beszélgetés előzménye a francia fél'által lemondott televíziós vita volt. Az újságíró elsősorban a francia olvasó számára érdekes témákat vet fel, megtudhatjuk,
hogy hazánkkal kapcsolatban milyen kérdések foglalkoztatják a nyugati közvéleményt.
2. BÚZA Márton: Az Üzemi demokrácia fejlesztésének kérdései. Bp. 1976, Kossuth Kiadó. 284. 1.

331
B97
•i

A szerző egy Üzemi demokrácia lényegét, érvényre
Juttatásának módozatait, az érdekelt szervezetek szerepét és tevékenységét tárgyalja. Elemzéseit, megállapításait a gyakorlatból vett példákkal, felmérések
adataival támasztja alá. Elsősorban gazdasági, pártés szakszervezeti vesetőknek, aktivistáknak hasznos
olvasmány.
3. PÖLDI Pál: Egyházpolitika és a valláskritika. Bp.
1975, Kossuth Kiadó. 106. 1.
.-•-.
/Hapjalnk kérdései./
322
F83
A könyv az egyházpolitika, a valláskritika kérdéseivel foglalkozik népszerű, közérthető formában. Rész-
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letesen szól az állam és az egyház viszonyáról, a vallásos világnézet elleni harc módszereiről, a Tallás
napjainkban lezejló váltságáról.
Az ideológiai munkában hasznos útmutatásokkal szolgál.
4. így értük el. Tanulmánykötet, (összeáll, és szeri.
Gazsó Pál.) Bp. 1975, Táncsics Kiadó. 256. 1.
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121
A sorozatkezdő kötet a szakszervezeti mozgalom vezetőinek tapasztalatait kívánja közreadni, módszertani
segítségül azok számára, akik hasonló munkaterületen
dolgoznak. Tizenöt vállalat különböző gondjairól,
szakszervezeti feladatairól szólnak a tanulmányok. A
szerzők, bár nem tollforgató emberek, sok tapasztalattal és n«i«imit munkamódszerekkel rendelkeznek.
5. KÁEÁE János: A fejlett szocialista társadalom építésének útján. [Beszédek, nyilatkozatok^ Bp. 1975,
Kossuth Kiadó. 209. 1.
,.

•

• .••

.

•

•

"

.

••••.. • '.

3 2 3

ELO
A kötetben Kádár Jánosnak 1974 ősze és 1975 nyara v
közt elmondott beszédeit találja az olvasó. Hagy résztik az KSZMF XI. kongressusának előkészítése idején,
valamint a felszabadulás 30. évfordulója alkalmából
hangzott el. A beszédekből képet kapunk az MSZMP politikájáról, valamint hn7.rinV aktuális társadalmi,
gazdasági, ideológiai kérdéseiről.
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6. Pártmunka a fiatalok között, (irta: Baranyai Tibor,
Főcze Lajos, stb.) Bp. 1976, Kossuth Kiadó. 95. 1.
.

.

300 KP

m
A füzet az ifjúsági mozgalom pártlrányitásának
magyarországi problémáival és feladataival foglalkozik. Tárgyalja az ifjúságpolitika alapkérdéseit,
érinti az ifjúsági törvény tételeit, majd sorra veszi a KISz tevékenységének főbb területeit. Elsősorban aktivistáknak ajánlható.

Külpolitika
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7. BÖGÖS László - VAJDA Péter: Dzsungelháborútól győzelemig. Bp. 1975, Zrinyi Kiadó. 251. 1. illusztr.

S»

.

B85
A könyvecske a vietnami nemzeti felszabadító küzdelmek csaknem két évtizedének tömör összegezése. A
ezerzők nagy mennyiségű adat segítségével követik
nyomon az eseményeket. Izgalmas olvasmány, az olvasók széles körének ajánlható.
6. BRUTYEHC, Karén Ny.: Korunk nemzeti felszabadító forradalmai, néhány elméleti kérdés. Bp. 1975, Kossuth
Kiadó. 526. 1.
:

•

-

sass •
B9O

k kiadvány a nemzeti felszabadító forradalmak fejlődésének új, a hatvanas években kibontakozó szakaszát
vizsgálja.
A nemzeti küzdelmek mellett előtérbe kerül az osztályharc, s fokozottabban jelentkeznek az ideológiai problémák is. Hasznos eligazítást ad a fejlődő országok
jelenének és fejlődésének megértéséhez.
9. FAGGYEJEV, H.V.: Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa.
Bp. 1975, Kossuth Kiadó. 425. 1.
. .-

A szerző a KGST fennállásának 25. évfordulójára irta
könyvét. Áttekintést ad a szocialista országok gazdasági együttműködéséről, ismerteti a KGST szervezeti felépítését, részletesen szól az integráció folyamatáról.
A kiadványt a KGST tagállamok gazdaságának bemutatása
és a KGST ülésszakok felsorolása zárja.
'-
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10. HOKECKER, Erich: Az lnteniacionalizmua zászlaja
alatt. Válogatott beszédek és cikkek. Bp. 1975,
Kossuth Kiadó. 256. 1.

A kötet Erich Honecker 1971 és 1975 közötti válogatott beszédeit, cikkeit, s a relé készített
Interjúkat tartalmazza.
Á válogatás igen széles körű, Így a kötet olvasói
a mai NDK szinte minden fontos bel- és külpolitikai problémájával megismerkedhetnek Elsősorban a
nemzetközi kapcsolatok, a munkásmozgalom Iránt érdeklődők számára hasznos és érdekes.
•11. KÉKKŐBEN, Orho Kaleva: A finn külpolitika útja.
Válogatott beszédek és cikkek. Bp. 1975, Kossuth
Kiadó. 141. 1.

327
$30
Kekkonen Finnország elnöke, az aktív semlegesség
politikájának képviselője. írásaiból megismerhetjük politikai koncepcióját, képet kapunk Finnország kapcsolatairól, különösen a Szovjetunió, 111. '
Magyarország vonatkozásában. Érdeme, hogy először
teszi hozzáférhetővé magyar nyelven a finn államfő
gondolatait.
.
'
12. Kuba Kommunista Pártjának 1. kongresszusa. /La Habana/, 1975. dec. 17-22. /Jegyzőkönyv./ Bp. 1976,
Kossuth Kiadó. 234. 1.
300 KP
P38
A kiadvány a Kubai KP kongressasáoEk anyagát, Fidel
Castro beszámolóját, a vitát, majd a felszólalásokat

I
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tartalmazza. Képet kapunk belőle a távoli szocialista
ország fejlődéséről, gondjairól, legfontosabb feladatairól.
13. SWES Jánost Ilit kell tudni a Szovjetunióról? 3. böV.
kiad. Bp. 1975, Kossuth Kiadó. 253. 1. /Mit kell tudni...?/
v

'.

908
H45

A népszerűsítő kötet a Szovjetunió legfontosabb adatait közli, rövid ismertetést ad az ország politikai,
gazdasági, tudományos életéről. Részletesen foglalkozik a belpolitikai élettel, a legfontosabb szervezetekkel, a szovjet külpolitika eredményeivel. Az utolsó fejezet a Szovjetunió és Magyarország politikai, gazdasági, kulturális és tudományos kapcsolatait ismerteti.
14. ÓUÓDY György: Palesztina és a palesztinok. Bp. 1976,
Kossuth Kiadó. 230. 1.
/Nemzetközi zsebkönyvtár./
327 •
039
A könyv Palesztina és a palesztin kérdés történetét
foglalja össze. A középpontban az arab-izraeli konfliktus és a közel-keleti háborúk eseményeinek leírása áll.
Az érdekes stílusú müvet a napi politikai kérdések
iránt érdeklődőknek ajánljuk.
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15. RÉTI Ervin: Háború és béke a Közel-Keleten. Bp.
1975, Zrinyi Kiadó. 276. 1. illuoztr.
327
B61
Az ismert külpolitikai új ságira a négy közel-keleti háború hátterét, előzményét és körülményeit,
helyi és nemzetközi vonatkozásait vázolja fel.
A történelmi visszatekintés után képet ad az egyes
katonai összeütközésekről. A könyv végén megvonja
a háborúk mérlegét, értékeli a béke es
15. Szovjetunió Kommunista Pártja, Kongresszus, 25.
A
25. kongresszusa, [ttoszkvaj 1976. febr.
24- márc. 5. Bp. 1976, Kossuth Kiadó, 191. 1.
"V
300 KP
Sz90
A kiadvány a tiz napon át tartó tanácskozás legfontosabb anyagait tartalmazza: a főtitkár és a
miniszterelnök előadói beszédét, illetve vitaöSBZefoglalóját, a kongresszus határozatait, valamint a
zárszót. Ez az anyag kiegészül a magyar küldöttség
vezetőjének felszólalásával, valamint az MSzMP állásfoglalásával. A kiadvány célja, hogy a teljes
anyag megjelenéséig, gyors tájékoztatást adjon a
kongresszus legfontosabb eseményeiről, határozatairól.
17. TATÁR Imre: Európa biztonsága. Bp. 1975, Kossuth
Kiadó. 231. 1.
/Hemzetközi zsebkönyvtár./
327
T34
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A könyv az európai kollektív biztonság rendezésével kapcsolatos politikai lépéseket tekinti át időrendben. A rövid bevezető után a második világháborút lezáró potsdami megállapodástól a helsinki értekezlet 1975 nyarán tartott zárószakaszáig követi
az eseményeket. Nagy figyelmet szentel a német kérdés és a két nagyhatalom közti kapcsolatok alakulásának. A könyv tömören és tényszerűen dolgozza fel
anyagát, minden eeetben lábjegyzetben utal a hivatkozott dokumentumok magyar kiadásaira, és jól használható időrendi táblázatot ad.
18. A Varsói Szerződés szervezete. 1955 - 1975. Dokumentumok. (Szerk. biz.: Marjai József, Bobvos György!
stb.) Bp. 1976, Kossuth Kiadó - Zrínyi Kiadó. 244. 1.

Az évfordulós kiadvány a Varsói Szerződés két évtizede alatt született fontosabb dokumentumokat adja
közre. így az alapító okmányt, az európai biztonsági értekezletet kezdeményező bukaresti és budapesti
felhívások szövegét, stb. Fontos tájékoztatási anyag.
19. VÁR5AI Ferenc: A maoisták útja. Bp. 1976, Kossuth
Kiadó. 314. 1. /Bemzetköci zsebkönyvtár./
• 300 KP
V50
A könyv a maoizmus létrejöttének, Mao Ce- tung hatalomrajutásának és politikájának leleplező története. Érzékletes képet ad a párton belüli harcokról,
a kül- és belpolitikai érdekek szövevényéről, a
szovjet - kínai viszony alakulásáról, stb. A szerző

Munkásmozgalom története

illlllll
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21. BORSI Bull: Az európai népi demokratikus forradalmak. Sp. 1975, Kossuth Eladó. 141. 1.

A könyv a népi demokratikus forradalmakat tárgyalja Kelet - Európában. A kérdést sokoldalúan, történelmi, gazdasági és politikai szempontból közelíti meg. Az átalakulás eseményeit a felszabadulástól 1955-ig követi, részletes gazdasági áttekintést Is tartalmaz. Nagy erénye, hogy a témát
objektíven és átfogóan közelíti meg, nem szakad el
a konkrétumoktól.
22. KOLCOV, Mihail Efimovics: Spanyolországi napló.
("Ford. Z. Vidor Barna.) 2. kiad. Bp. - Uzsgorod,
1975, Kossuth Kiadó - Kárpáti Kiadó. 626. 1.

Kolcov a Pravda tudósítójaként hosszú időt töltött
a polgárháború dúlta Spanyolországban. Mint közvetlen szemtanú, hiteles képet rajzol a fasizmus és a
haladó európai erők első, nagy fegyveres összecsapásáról. A könyv a kor egyik érdekes irodalmi és
politikai dokumentuma, a történelem Iránt érdeklődő olvasóknak ajánlott.
23. A Magyarországi Szocialista Munkáspárt megalakulásának 50. évfordulója. /Balékülés./ CBudapest,1975.
ápr. 14.) [ElőadásokJ fSajtő alá rend. Szabó Ágnes.
Bp. 1975,.Kossuth Kiadó. 86. 1.

I

300 KP

mi
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A Magyarországi Szocialista Munkáspárt - a KMP legális "fedőpártja" 1925-ben alakult meg, a két éven
keresztül sikeresen terjesztette a kommunista eszméket. A legális párt megalakulásának 50. év-fordulóját
az MSzlEP Központi Bizottsága, a Párttörténeti Intézet és a Munkásmozgalmi Múzeum emlékülésen ünnepelte meg. A kis terjedelmű, de figyelemre méltó könyv
az emlékülés anyagát tartalmazza.
24. A nemzetközi munkásmozgalom története. [Kiad. a]
(Magyar Szocialista Munkáspárt, Politikai Főiskola).
Bp. Kossuth Kiadó.
194? - 1974. (Szerk. Harsány! Iván, Szántó György.)
1975, 667 1. Magyar - csehszlovák közös kiadás.
331
H63

V

Tizenöt magyar szerző nagyszabású vállalkozása a mü.
Első része a világháború utáni nagy történelmi változásokkal, a második a negyvenes évek végétől kezdődő hidegháborús periódussal foglalkozik. A harmadik rész a hatvanas - hetvenes évek nemzeti felszabadító harcait, a szocializmus építésének problémáit
Ismerteti. A kötetet fényképek, gazdag időrendi áttekintés és névmutató egésziti ki. Oktatási, tájékoztatási és önképzési célra egyaránt felhasználható.
25. ORMOS Mária - HJCZE Miklós: Európai fasizmusok. 1919 1939. Bp. 1976, Kossuth Kiadó. 309 1.
321
056
A tanulmány átfogóan és marxista kiindulópontból tárgyalja a fasizmus kérdéseit és a körülötte zajló vitákat, de nem lép fel a vita végleges lezárásának

- 23 -

igényével. A könyv szerzői elsősorban azt vizsgálják, hogy milyen általános körülmények, társadalmi berendezkedések és milyen utak vezethetnek
a fasizmus kialakulásához. Külön értéke a könyvnek az országok, s azon belül az egyes mozgalmak
szerint csoportosított bő bibliográfia.
26. SZÉKES Iván: A kommunista párt újjászervezése
Magyarországon 1956 - 1957. Bp. 1976, Kossuth
Kiadó. 251 1.
300 KP
Sz60
A párttörténeti monográfia az MSzMP megalakulását,
megerősödését, szervezeti rendszerének kiépülését
tárgyalja az 1956-57-es évek sajtó- és kéziratforrásai alapján. Különösen az 1956-os év eseményeinek bemutatása részletes. A mii a munkásmozgalom történeti kutatás és oktatás számára igen fontos.

fV.
Visszaemlékezések, életrajzok

I
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27. BUGÍONHIJ, Szemjon Miliajlovics: Uj utakon. J i s s z a emlékezések.] (Ford. Gellért György.) Bp. 1975t Zrínyi Kiadó. 408. 1.
*
B96
A legendás hirü lovagvezér emlékiratainak harmadik,
befejező kötete. A szerző a polgárháború utolsó csatáit és a fiatal szovjet állam 1920 - 1925 közötti
legfontosabb hadászati,katonai eseményeit eleveníti
fel ebben a könyvben. Az érdekes, hadtörténeti és
történelmi Jellegű memoárt néhány érdekes fénykép
egészíti ki.
28. CSU3IHSZKIJ, Vagyim: Wilhela Liebknecht.'íord. Száll
Jenő.) Bp. 1976, Kossuth Kiadó. 303. 1. Bibliogr.
257 - 289. 1.

331
C84

Az életrejzi monográfia a német munkásmozgalom kiemelkedő személyiségének életútját, tevékenységét ismerteti. Ezen túlmenően átfogó képet ad a kor európai
munkásmozgalmáról is. A könyvet bő jegyzetanyag,
bibliográfia és mutató teszi teljessé.
29. GÁRIiOS Mariska: Százarcú élet. LVisszaemlékezések^
Bp. 1975, Szépirod. Kiadó. 607. 1.
G26
Gárdos Mariska a magyar munkásmozgalom Jelentős alakja, iró, újságíró. Visszaemlékezései a századfordulótól 1955-ig ölelik fel a harcos forradalmár életét,
tevékenységét. A jelen könyv a Szállj gondolat... és
a Kukoricán térdepelve c. memoár együttes kiadása.
A mü jellemzője a tényszerűség, őszinteség.
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,

30. GOROHOV, Iván líatveevics - ZAMJATYIB, Leonid
Mitrofanovlcs - ZEMSZKOV, Igor Hikolsevice: Georgia Csicserln. Egy élet a szovjet diplomácia szolgálatában. 3p. - Uzsgorod, 1976, Kossuth Kiadó Kárpáti Kiadó. 241. 1.

327
.

:

•

•

•

'

•

•

•

•

•

•

G

5

4

•

*

A három szerző a szovjet állam kiemelkedő diplomatájának életét és munkásságát mutatja be. Csicserin
a Szovjetunió külügyi népbiztosa volt 1922 és 1929
között. Következetesen megvalósította a szovjet
külpolitika lenini elveit, jelentősen hozzájárult
a szovjet állam békéjének és biztonságának védelméhez.

31. JÁSZ Dezső: Első kézből. [visszaemlékezések.] Bp.
1976. Magvető. 116. 1.
v
331
J48
A kötet a munkásmozgalom régi harcosának emlékező
Írásait tartalmazza. A szerző a Tanácsköztársaság
és a spanyol szabadságharc küzdelmeinek egyes epizódjaira, valamint
magyar forradalmárokra emlékezik. Az érdekes Írások sok új vonással gazdagítják
századunk magyar Tmmváimnr.fraimá-nxY történetét.
32. LIGETI László: Kaitokra emlékezve... [vieszaemlézések.] 2p. 1975, Kossuth Kiadó. 147. 1.
:.-..-

331
L66

Ligeti László a felszabadulás előtt tevékenyen
részt vett a munkásmozgalomban, a szakszervezeti
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mozgalomban, 1945 óta a KFVDSz főtitkára. Visszaemlékezéseiben a harmincas évek elejétől 1943-ig
mutatja be a munkásmozgalmi harc bonyolultságát,
küzdelmeit, saját szerepét és tevékenységét. Főleg
a munkásmozgalom története iránt érdeklődőknek ajánlható.
33. Mementó. Magyarország 1944. [Tanulmányok, visszaemlékezések, irodalmi antológia .] Bp. 1975, Kossuth
Kiadó. 358. 1.
943.9
M53
A gyűjteményes kb'tet képet ad a felszabadulást megelőző hónapok borzalmairól, a nácik és nyilasok rémtetteiről. Történészek, irók, publicisták, szemtanuk számolnak be a történtekről. Az Írások emlékeztetőül szolgálhatnak a tragikus kor iránt érdeklődőknek.
.
34. RADÓ Sándor: Dóra jelenti... [visszaemlékezések.]
3. kiad. Bp. 1976, Kossuth Kiadó. 430. 1.
327
R23
Radó Sándor a II. világháború idején Svájcban egy
szovjet hírszerző csoport vezetőjeként tevékenykedett. Izgalmas könyvében a valósághoz hiven tárja
fel az eseményeket 1938-tól egészen lebukásukig,
1943-ig. A mii értékes történelmi dokumentum és érdekes olvasmány. .
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>5. SZABÓ Ágnes - GADANECZ Béla: Az öreg. Bnlékezések
Landler Jenőről. j_Antológia.] Bp. 1975, Kossuth
Kiadó. 214. 1.
943.9
Ö39
Landler Jenő a szociáldemokrata, majd a kommunista mozgalom egyik vezető egyénisége a század elején,
ill. az ellenforr, korszakban. Róla emlékezik a kötet írásaiban az elvtársak és pályatársak sora.
Kéhány szerző a sok közül: Balázs Béla, Révai József,
Kun Béla, Lukács György. A memoár - a-.agot fényképek és életrajzi kronológia egészíti ki.
36. TALPASSY Tibor: Betöltötte hivatását. [Visszaemlékezések..] Bp. 1975, Magvető. 342. 1. /Tények és tanúk./
T22
A szerző könyve olyan önéletrajzi munka, melynek főhőse nem maga, hanem mindazok, akik mellett élt és
dolgozott. így elsősorban Bajcsy - Zsilinszky Endre,
akivel mint újságíró és mozgalmi ember sürün érintkezett. A memoár igy érdekes és fontos dokumentum a
történelmi kutatásoknak és a Bajcsy - Zsilinszky - . ,
életrajznak.
'*?'
37. Tanúságtevők. Visszaemlékezések a magyarországi munkásmozgalom történetéből. 2.r. 1905 - 1918. október.
Bp. 1976. Kossuth Kiadó. 431. 1.
331
A sorozat második kötete az 1905 és 1918 közötti
korszakra vonatkozó visszaemlékezésekből, ill. korabeli dokumentumokból ad válogatást. Ez az időszak
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a magyar munkásosztály és munkásmozgalom felnőtté Tálasának időszaka. A kötetben huszonkettőn emlékeznek,
tesznek szerény tanúvallomást korukról, közöttük Alpári
Gyula, Garbai Sándor, Gárdoa Mariska, Szánté Béla. A
jobb eligazodást rövid életrajzok, jegyzetek éa névmutató segiti.
38. THUHAHOVSZKIJ, Vladimír Grigorevics: Winston Churchill.
Politikai életrajz. (Ford. Zalai Edvin.) Bp. 1976,
Kossuth Kiadó. 439. 1. Bibliogr. 425 - 431. 1.
942
T92
A szovjet szerző életrajzi monográfiája Winston Churchillt, a 20. századi angol politikai élet talán legnagyobb, s ugyanakkor legellentmondásosabb alakját mutatja
be. Végigvezet a tehetséges politikus életútján, elemzi és értékeli tevékenységét, s ezen túl bepillantást
enged a két világháború bonyolult diplomáciai és hadászati eseményeibe.
39. Vagyunk az ifjú gárda. Qnlékezések az ifjúmunkás - mozgalomiB.1900 - 1944. (Szerk. Lányi Ernőné.J 4.kiad. Bp.
1975, Kozmosz. 271. 1.
329

vie

A memoárgyüjtemény a forradalmi ifjúsági mozgalom 1900
és 1944 közötti hősi harcait idézi fel. Az érdekes, izgalmas emlékezések bemutatják az illegalitás nehézségeit, a kommunistává válás inditóokait és folyamatát.
A szerzők közül többen a felszabadulás után vezető
posztra kerültek ('Kádár János, Nemes Dezső, stb.) Elsősorban fiataloknak ajánlható.
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40. VASZILEVSZKIJ, Alekszandr Itihajlovies: A vezérkar
élén. [Visszaemlékezések.] (Ford. Áuer Kálmán.)
Bp. 1975, Zrínyi Kiadó - Kossuth Kiadó. 542. 1.
355
V61
A szovjet marsall 1941 -42-ben a Vörös Hadsereg vezérkari főnökének első helyettese, majd 1945-ig a
vezérkar főnöke volt. Memoárjait hosszas levéltári
kutatások, eddig még nem publikált direktívák, hadműveleti naplók tényanyaga alapján irts meg. Érdekesen számol be arról az útról, amelye á. során a cári
hadsereg törzskapitányából vöröeparancsnok, majd
vezérkari főnök lett. Munkája gerincét természetesen
a háborús emlékek felidézése alkotja.
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