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ÖLVEDI IGNÁC
A NÉPI MILÍCIÁTÓL A REGULÁRIS VÖRÖS HADSEREG
^
MEGALAKULÁSÁIG
„Minden forradalom csak akkor ér
valamit, ha meg tudja magát vé
deni ..."
Lenin
A szocialista világ ez év novemberében megemlékezett az emberiség törté
netében új korszakot nyitó Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfor
dulójáról. Számba vettük eredményeinket, visszatekintettünk a megtett útra,
azaz a múlt és jelen ismeretében megrajzoltuk a jövőt. Kegyelettel emlékez
tünk Leninre, a forradalmárra, az imperializmus korszakának nagy marxista
teoretikusára, a proletariátus kimagasló politikai és katonai vezérére, akinek
eszméivel és vezetése alatt valóra vált az emberiség legszebb álma, megszületett
az új világ, a munkások és parasztok állama. Az eszmék, amelyek győzelemre
vezették Oroszország proletariátusát, nem álltak meg az országhatároknál, fu
tótűzként terjedtek el és ma már több százmillió embernek a lenini eszmék az
irányt és az utat mutató fáklyái. Népünk, marxista—leninista pártunk vezeté
sével, szintén a lenini úton halad; politikáját, célkitűzéseit, szándékait, terveit
a lenini eszmék hatják át, azok szellemében cselekszik, munkálkodik.
Lenin nagyságáról, tudásáról, tanításáról, elveiről, nézeteiről, eszméiről, em
beri és vezéri alakjáról nagyon sokat írtak már; csaknem lehetetlen újat mon
dani. A megjelent művekben, tanulmányokban mint Marx, Engels elméleti
munkásságának továbbfejlesztőjét, az oroszországi proletárforradalom nagy ve
zérét és az első szocialista állam megalapítóját mutatják be. Lenin azonban
nemcsak politikus, nemcsak az imperializmus korának nagy marxista teoreti
kusa, hanem Engels után a proletariátus második hadtudósa, katonai teoretiku
sa is volt. Elméleti munkássága a szocialista hadtudomány és hadművészet
fundamentumát képezi. A hadügy kérdéseivel kapcsolatban tett elvi megálla
pításai, elméleti tételei alapvetően ma is helytállóak.
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme, a proletariátus hatalom
ra kerülése, a munkás-paraszt állam szerveinek kialakítása, a fellángolt pol
gárháború sok addig ismeretlen feladat és kérdés — elméleti és gyakorlati —
megoldását követelte a bolsevik párt vezéreitől. Különösen nehéz és bonyolult
feladatot jelentett a szocialista állam fegyveres erőinek megteremtése. A Vörös
Hadsereg létrehozása nemcsak a gyakorlati szervezés szempontjából volt úttö
rő munka, hanem elméleti szempontból is újnak bizonyult, olyan feladatnak,
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amire a bolsevikok előtt a világon még senki sem vállalkozott. Lenin már
1905-ben „A forradalmi hadsereg és a forradalmi kormány" című munkájá
ban utalt arra, hogy ennek megszervezése nehéz és bonyolult feladat lesz. „Néz
zük meg közelebbről a hadügyeket — írta. — Azok a szociáldemokraták, akik
csak valamelyest is jártasak a történelemben és tanultak Engelstől, a hadügyek
kiváló szakértőjétől, sohasem kételkedtek abban, hogy óriási jelentősége van a
katonai ismereteknek, hogy óriási fontossága van a haditechnikának és a kato
nai szervezetnek, mint olyan eszköznek, amelyet a nép tömegei és a nép osz
tályai a nagy történelmi összeütközések eldöntésére használnak fel." Arra is
utalt, hogy a szociáldemokrácia sohasem játszadozott katonai összeesküvések
kel, soha nem tolta előtérbe a katonai kérdéseket míg nem voltak meg a kez
dődő polgárháború feltételei.
Ilyen esetben viszont — Lenin szerint — a katonai kérdéseket „... ha nem
is a legelső helyen, de mégis az elsők között..." kell napirendre tűzni és azo
kat a néptömegekkel megismertetni. Ebben a művében beszél Lenin először a
forradalmi hadsereg szükségességéről és arról, hogy ennek a szabadság kivívá
sánál alkalmaznia kell nemcsak a fegyvereket, hanem a katonai szakismerete
ket, illetve a hadművészetet is. De, hogy milyen legyen valójában ez a hadse
reg, arra vonatkozóan ekkor még nem találunk utalásokat, mindössze annyit,
hogy annak a nép teljes felfegyverzésén kell alapulnia.1 A hadsereg építésé
vel, szervezésével kapcsolatos konkrét kérdéseket az októberi forradalom vé
delmének objektív szükségessége tűzte napirendre.

A világ első szocialista államának fegyveres erejét rendkívüli viszonyok kö
zött kellett megteremteni. Már a forradalom első napjaiban beigazolódott Le
ninnek az a megállapítása, hogy szocialista köztársaság kapitalista környe
zetben erős hadsereg nélkül nem maradhat fenn, hogy a forradalom győzelme
után a legsürgősebben olyan hadsereget kell szervezni, amely képes a mun
kás-paraszt hatalom megvédésére, a külső intervenciósokkal és a belső ellen
forradalmárokkal szemben is.
A nemzetközi reakció vezető nagyhatalmai Párizsban — 1917. decemberé
ben — megegyeztek, hogy támogatni fognak minden ellenforradalmi csopor
tosulást. Oroszországot érdekszférákra osztották és elhatározták, hogy az el
ső adandó alkalommal, a belső ellenforradalmi erőkre támaszkodva, nyílt in
tervenciót indítanak a munkások hatalmának megdöntésére, a tőkés rendszer
visszaállítására és Oroszországot a háború folytatására kényszerítik.
A hadihelyzet az ország nyugati határain is kritikus volt. A német imperia
lista csapatok szintén csak a kedvező pillanatra vártak, hogy megtámadják a
fiatal — hadsereggel még nem rendelkező — szocialista köztársaságot.
A katonapolitikai helyzetet súlyosbította, hogy a szocialista állam fegyve
res erejének szervezetéről, felépítéséről vallott korábbi elvek és nézetek nem
feleltek meg az új történelmi körülményeknek. A párt viszont nem várhatott
. addig, amíg ezeket a kérdéseket elméletileg tisztázzák. A hadihelyzet, a szo
cialista hazát fenyegető közvetlen veszély ezt nem engedte meg, a forradalom
védelmének szükségessége azonnal fegyveres erőt követelt.
1 Lenin: A háborúról, hadseregről és a hadtudományról. Budapest, 1958. I. k. 180. o.
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Össznépi milícia
Marx és Engels közül Engels volt a katonai teoretikus. Ö foglalkozott a
hadügy kérdéseivel. De mivel a történelem korukban a szocialista állam meg
védését nem tűzte napirendre, a fegyveres erő problémáját nem munkálták ki,
csak utalásokat, elméleti megállapításokat hagytak ránk. Ezért mondta Lenin a
párt VIII. kongresszusán, hogy a „ . . . Vörös Hadsereg építésének kérdése telje
sen új . . . volt, ezt a kérdést eddig még elméletben sem vetették f e l . . . Állan
dóan tapogatózva kellett előrehaladnunk... Nagy fába vágtuk a fejszénket,
ilyen mértékben erre a világon még senki sem vállalkozott." 2 A mondatok jól
szemléltetik azokat a nehézségeket, amelyeket a pártnak és a szocialista orosz
köztársaságnak a hadsereg felállításával kapcsolatban le kellett küzdenie.
Azt a gondolatot, hogy a proletariátusnak a hatalom megragadása után új
típusú fegyveres szervezetet kell létesítenie, Marx és Engels is felvetette. Az
1848—1849. évi forradalmak, de különösen a párizsi kommün tapasztalatainak
elemzése és általánosítása alapján arra a következtetésre jutottak, hogy? min
den győztes proletárforradalom első parancsolata: szétzúzni, feloszlatni a régi
hadsereget és újjal helyettesíteni azt.
Engels már 1851-ben, a „Mik lennének a következményei annak, ha a Szent
Szövetség háborút indítana Franciaország ellen egy 1852-es győzelmes forra
dalom esetén" című tanulmányában, arról írt, hogy a proletariátus a hatalom
átvétele után a régi haderőt — mint a volt uralkodó osztály erőszakszervét —
megszünteti és helyette új hadsereget, új hadtudományt, a háború vezetésének
új módjait, formáit teremti meg. „A proletariátus emancipációjának is meg
lesz a külön katonai kifejezése, ez is különálló, új hadviselési módszert fog
létrehozni. Cela est clair. Sőt már meg lehet határozni, mifélék lesznek ennek
az új hadviselésnek az anyagi alapjai." Majd így folytatja: „Az új hadtudo
mánynak éppúgy az új társadalmi viszonyok szükségszerű termékének kell
lennie, mint ahogy a forradalom és Napóleon által létrehozott hadtudomány
a forradalom teremtette új viszonyok szükségszerű eredménye volt. De ahogy a
proletárforradalomban az ipar területén nem arról van szó, hogy megszüntes
sék a gőzgépeket, hanem hogy szaporítsák őket, éppúgy a hadviselésben sem
arról van szó, hogy csökkentsék a tömegszerűséget és mozgékonyságot, hanem
hogy meghatványozzák." 3 A hadtörténelmet tanulmányozva Engels felismerte
azt a törvényszerűséget, hogy minden új hadviselési mód előfeltételei a meg
növekedett termelőerők voltak és hogy a jövőben is a termelőerők minden
újabb tökéletesedése, fejlődése a hadviselés változását vonja maga után.
Engels tehát félreérthetetlenül állást foglalt amellett, hogy a győztes prole
tariátus a hatalom meghódítása után létrehozza a maga fegyveres erejét és az
új hadsereg sajátosságainak megfelelő hadművészetet.
Engels szerint azonban mindez csak hosszú évek múltán és csak akkor vi
hető keresztül, amikor már a háborúk az ellenség hiányában nem fordulhatnak
elő. A kérdéssel bővebben Engels nem foglalkozott. Arról azonban írt, hogy a
hatalom átvétele után számolni kell külső intervenciókkal és polgárháborúk
kal is, hogy a forradalomnak az általános hadviselés eszközeivel és módszerei
vel kell háborút viselni a modern hadművészet elvei szerint harcoló ellenség
ellen.4 Utalt arra is, hogy a forradalom első szakaszában a proletariátus hogyan
2 Lenin összes Művei. 38. k. Budapest, 1973. 134. o.
3 Engels Válogatott katonai írásai. Budapest, 1960. I. k. 164. o.
4 Uo. 167. o.
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alkalmazza a reguláris haderőt a forradalom védelmére. Ekkor, 1851-ben, még
úgy gondolta, hogy a forradalom fegyveres ereje eleinte két részből áll: a) vá
rosi proletár- és falusi parasztgárdából; b) reguláris hadseregből. A proletárés a parasztgárdát belső feladatokra alkalmazzák, a reguláris hadsereget vi
szont külső támadások visszaverésére. Engels tehát úgy vélte, hogy Franciaor
szágban forradalmi fordulat esetén a reguláris hadsereg is alkalmazható a for
radalom védelmére, intervenciósok elleni harcra. 5 Részletesebb kimunkálást, el
méleti tételeket, elgondolásokat azonban a proletár- és a parasztgárda meg a
reguláris hadsereg kapcsolatának alakulására, az állandó fegyveres erő további
sorsára vonatkozóan Engels tanulmánya nem tartalmaz. Sőt valamennyi — kü
lönösen a porosz—francia háború után írt — müvében a reguláris állandó had
sereg szükségessége ellen foglalt állást.
Marx és Engels az imperializmus előtti kapitalizmusban éltek. Az akkori
konkrét történelmi viszonyok közepette úgy vélték, hogy a szocialista forrada
lom győzelme lehetetlen egy országban; egyidejűleg kell annak győznie az összes
civilizált országban, vagy ezeknek az országoknak a többségében. Ilyen körül
mények között más formában került számba a szocialista forradalom fegyve
res megvédése. A proletariátus hatalmának megteremtését és megerősítését
Marx és Engels több évtizedig — 15, 20 és 50 évig — tartó polgárháborúk és
nemzetközi összeütközések időszakának képzelték el, amelyben polgárhábo
rúk, valamint a proletár és a nem proletár államok közötti összecsapások le
hetségesek. Ennek ellenére úgy vélték, hogy a proletárforradalom
győzelme
után nincs szükség állandó hadseregre és ennek helyére a „népi milícia" rend
szerét, az általános népfelfegyverzést kell állítani.
Engels elberfeldi beszédében az állandó hadseregről a következőket mondta:
„Az egyik legköltségesebb intézmény, amelyről a mostani társadalom nem
mondhat le, az állandó hadsereg, amely a népesség legerősebb, leghasználha
tóbb részét elvonj-a a nemzettől és arra kényszeríti a nemzetet, hogy ezt az
ily módon nem-termelővé vált részt eltartsa." 6 Engels az Anti-Dühring „Erő
szak-elmélet" c. részében (1877—78), a „Levél a párizsi nemzetközi ünnepség
szervező bizottságának" (1887), az „Üdvözlet a francia munkásoknak, a párizsi
kommün 20. évfordulója alkalmából" (1891), a „Leszerelhet-e Európa?" című
és több más munkájában is, még határozottabban ostorozta az állandó hadse
reget. Ügy vélekedett, hogy a népek összeroskadnak a katonai kiadások terhe
alatt és a béke csaknem költségesebb, mint a háború. S mit lehet tenni ellene? —
tette fel a kérdést Engels. Véget kell vetni a rendszernek, meg kell szüntetni
az állandó reguláris hadsereget és a helyébe egy valóban népi hadsereget kell
állítani, amely egyszerű iskola, melybe minden fegyverfogható állampolgárt
a katonai mesterség elsajátításához feltétlenül szükséges időre besoroznak.7
Marx és Engels úgy vélték, hogy a kommunista társadalomban senki sem
fog reguláris hadsereg fenntartására gondolni, hogy a forradalom győzelmé
vel a hadseregek átalakulnak milíciává (néphadsereggé) s a militarizmus a dia
lektikus fejlődés következtében elpusztul. Engels szerint ez a forradalmi vál
tozás a militarizmus szétrobbanását jelenti majd, amellyel együtt széthulla
nak az összes állandó reguláris hadseregek is.
Tételeiknek az volt az alapja, hogy a proletárforradalom egy időben győz
minden országban, vagy legalábbis a fejlett országok többségében, de Európa
5 UO. 173. O.
6 Marx—Engels
Művei. 2. k. B u d a p e s t , 1958. 510. o.
7 Uo. 22. k. 351—373. O.
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két legfejlettebb államában, Németországban és Franciaországban feltétlen, és
valószínűleg Angliában is.
Az elmondottak jól visszatükrözik, hogy Engels a haderő kérdésében elsőbb
séget adott a milíciarendszernek, mint amely legjobban megfelel a burzsoá
államgépezet szétzúzásának, a régi hadsereg megsemmisítésének és a győztes
forradalom fegyveres ereje létrehozásának. Arra is utalnunk kell, hogy az
Amerikai Egyesült Államokban lezajlott polgárháború tapasztalatait elemezve
Engels nem hallgatta el a milíciarendszer fogyatékosságait sem. „Az amerikai
háború — milícia mindkét oldalon — csak azt bizonyítja, hogy a milíciarend
szer egészen hallatlan pénz- és emberáldozatokat követel, éppen azért, mert a
szervezet csak papíron van meg. Hogyan jártak volna a jenkik, ha a déli mili
cisták helyett néhány százezer főnyi állandó hadsereggel kerülnek szembe? Mi
előtt még az Észak megszervezi erőit, ezek már New Yorkban és Bostonban let
tek volna, . . . A milíciarendszerben mindenütt az imponál az embereknek, hogy
egyszerre nagy tömegeket lehet összegyűjteni, és hogy viszonylag könnyű a
katonákat kiképezni... A hátultöltő puska bevezetése óta aztán végképp be
fellegzett a tiszta milíciának... Csak egy kommunista módon berendezett és
nevelt társadalom közelítheti meg a milíciarendszert, s ez is csak aszimptotiku
san." 8 Engels végül arra a következtetésre jutott, hogy védelmi háborúk foly
tatására a proletariátusnak — meghatározott körülmények közepette — tömeg
hadseregre lesz szüksége, melynek szervezeti formáját a mindenkori törté
nelmi helyzet fogja meghatározni. Bővebb utalást azonban a hadsereg felépí
tésére vonatkozóan nem adott.
Marx és Engels tételét, hogy a szocialista forradalom győzelme után a bur
zsoá hadsereget a felfegyverzett néppel, szocialista milíciával kell helyettesí
teni, valamennyi marxista párt magáévá tette, és széles körben népszerűsítette.
A győztes proletárforradalom után — Nyugaton és Oroszországban is — csakis
milícia-rendszerű fegyveres erőre gondoltak, az állandó, reguláris hadsereg
szükségességét tagadták. A pártok programjai össznépi milícia létesítését kö
vetelték, az összes fegyverfogható polgárnak laktanyán kívüli katonai kikép
zése alapján. Az állandó burzsoá hadseregek helyett az össznépi milícia köve
telése — a XIX. század második felében, a proletariátusnak a társadalom de
mokratikus átalakításáért folytatott harcában — pozitív jelentőségű volt. Ez
nagy szerepet játszott a kizsákmányoló rendszerek fegyveres ereje népellenes
jellegének leleplezésében. A nép általános felfegyverzése követelésének harci
jelszava egyben a burzsoá kormányok elleni felkelésre mozgósította a munkás
osztályt és a dolgozó tömegeket.
Lenin — Marx és Engels tanait továbbfejlesztve — az imperializmus tör
vényszerűségeit, annak egyenlőtlen fejlődését tanulmányozva arra a következ
tetésre jutott, hogy a szocialista forradalom győzelme lehetséges eleinte egyné
hány, vagy akár egy-egy magában vett kapitalista országban is, és hogy lehe
tetlen a szocializmus egyidejű győzelme valamennyi államban. 9 A többi ország
— állapította meg — egy bizonyos ideig még burzsoá, vagy félburzsoá marad.
Ez a tény pedig nemcsak súrlódásokat fog előidézni, hanem a burzsoá orszá
gok imperialista köreit egyenesen a szocialista állam megtámadására, a győ
zelmes proletariátus hatalmának leverésére ösztönzi. Ennek az elméletnek az
alapján vetette fel Lenin a szocialista honvédelem gondolatát, hangsúlyozva,
hogy él imperialista törekvésekkel szemben elkerülhetetlen szükségesség a pro8 U o . 32. k. 17—18. o.

9 Lenin: A háborúról, hadseregről és a hadtudományról. Budapest, 1958. I. k. 587—588. o.

letariátus hatalmának a megvédése. Ilyen esetekben — írta — a háború a mi
részünkről jogos és igazságos, a szocializmusért, más népeknek a burzsoá el
nyomatás alól való felszabadításáért folytatott háború lenne.10
Ebből a lenini tanításból következik — azaz a szocialista forradalom új le
nini elméletéből fakad — hogy a győztes forradalomnak a proletariátus hatal
mának megvédésére a legsürgősebben létre kell hoznia a maga fegyveres ere
jét, azt az erőt, amely meg tudja védeni a forradalmat külső és belső támadá
sokkal szemben is. Nem tarthatjuk meg a hatalmat — írta Lenin 1917. már
ciusában —, ha az orosz burzsoázia és burzsoá értelmiség nagyszerű szerve
zetével nem szegezzük szembe a városi és falusi szegénység, a félproletariátus
és a kistulajdonosok egész hatalmas tömegét vezető proletariátus ugyanolyan
nagyszerű szervezetét. A drága időt „ . . . arra kell felhasználni, hogy létrehoz
zuk . . . a forradalmi és osztályerőt, a proletármilíciát.. ,Ml1 „Minden forradalom
csak akkor ér valamit, ha meg tudja magát v é d e n i . . . " — figyelmeztette Lenin
a proletariátust. Az tehát, hogy a munkásosztálynak fegyveres erőre van szük
sége, Lenin és a bolsevikok előtt nem képezte vita tárgyát. De hogy milyen tí
pusú legyen ez a hadsereg, milyen elvek alapján szerveződjék, a forradalom
előtt még a párt sem tisztázta.
Lenin és a bolsevikok a forradalom előtt, sőt a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom győzelme utáni első időszakban is — a forradalom gyors nemzet
közi győzelmét várva — fenntartották azt az elvet, hogy az állandó reguláris
hadseregeket felváltja a nép általános felfegyverzésére épülő milícia.
Lenin 1917. márciusában a proletármilíciáról a következőket írta: „A prole
tariátusnak . . . ha meg akarja védelmezni a mostani forradalom vívmányait és
tovább akar menni, ha ki akarja vívni a békét, a kenyeret és a szabadságot
Marx szavaival élve »össze kell törnie« ezt a »kész« államgépezetet és újjal
kell azt felcserélnie, úgy, hogy a rendőrséget, a hadsereget és a hivatalnoki kart
egybeolvasztja a mind egy szálig felfegyverzett néppel. ...
Valóban népi milícia — folytatja —, vagyis olyan, amely először is az egész
lakosságból, až egész felnőtt férfi és női lakosságból áll, másodszor pedig egye
síti magában a népi hadsereg funkcióit és a rendőrség funkcióit, az állami rend
és az államigazgatás fő és alapvető szervének funkcióit... Az ilyen milícia 95
százalékban munkásokból és parasztokból állna, valóban a nép óriási többségé
nek eszét és akaratát, erejét és hatalmát fejezné ki. Az ilyen milícia valóban
az egész népet felfegyverezné és katonai kiképzésben részesítené .. ,"12 ,,A pro
letariátus feladatai forradalmunkban" című tanulmányában Lenin ismételten
aláhúzta, hogy a rendőrséget és az állandó hadsereget is fel kell hogy váltsa
a népi milícia, a nép általános felfegyverzése.
Ezek a mondatok arról tanúskodnak, hogy 1917-ben Vlagyimir Iljics is a mi
lícia híve volt. Ez volt az uralkodó nézet a pártban is. Ezt igazolja a bolsevik
párt katonai szervezeteinek 1917. júniusában megtartott konferenciája, mely
nek határozata a nép általános felfegyverzéséről a következőket mondja: „Az
állandó hadseregek a tőkés termelési mód végleges győzelme óta az egyik leg
hatalmasabb és legbiztosabb eszközt jelentik az uralkodó burzsoázia kezében
ahhoz, hogy sértetlenségben megőrizze osztály uralmának alapjait... Mindez
együttvéve arra készteti a forradalmi szociáldemokráciát, hogy a leghatározot
tabban követelje és harcoljon az állandó hadseregek azonnali és mindenhol
10 UO. I. k. 689—690. O.

11 Uo. n . k. 19. o.
12 UO. 22—24. O.
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végrehajtandó felszámolásáért, és azért, hogy e hadseregeket össznépi milíciá
val, a nép általános felfegyverzésével helyettesítsék.
A szociáldemokráciának az a véleménye, hogy a népnek a fegyverhez való
joga ugyanolyan elidegeníthetetlen jog, mint a többi polgárjog, s mindenkor
csakis reakciós célok diktálhatják bárkinek azt a követelést, hogy bármilyen
módon korlátozzák a polgárok törvényes keretek között történő fegyverszer
zésre és fegyverhasználatra vonatkozó jogát; nem lehet és nem szabad semmi
féle ürüggyel sem korlátozni a polgároknak azt a jogát, hogy szabad lövész
egyesületeket alakítsanak, a fegyverkezést pedig a demokratikus önkormány
zati szervek ellenőrzésével a városi és falusi nyilvános iskolákban tanfolyamon
kell oktatni.
Az ország védelme szempontjából az állandó hadsereget sikeresen felvált
hatja a népi milícia, lehetőleg rövid szolgálati időre behívott korosztályokkal,
lehetőleg kis létszámú törzskarokkal, valamint, felülről kinevezett tisztek és
hivatalnokok helyett, választott szervekkel. A világháború tapasztalata eléggé
bebizonyította, hogy a katonai kiképzéshez és neveléshez egyáltalán nem szük
séges a korábbi három nehéz esztendő, a kéthónapos kiképzés teljesen elegen
dő arra, hogy a katona ugyanúgy kibírja a háború nehézségeit, mint az a ré
gebbi katona, aki a háború előtti időkben a tényleges szolgálati időt a hadse
regben kitöltötte." 13
A határozat jól szemlélteti, hogy a forradalom előestéjén a bolsevik párt az
általános népfelfegyverzést követeli, népi milíciával szándékozik felváltani a
rendőrséget és az állandó hadsereget. „A szociáldemokrácia ezért a hadsereg
demokratizálásának feladatát — folytatódik a határozat — nem tekintheti
másnak, mint a forradalom teljes győzelméig szükséges ideiglenes intézkedés
nek, amelyet azután az állandó hadsereg felszámolása és ennek a nép általá
nos felfegyverzésével és az össznépi milíciával történő helyettesítése követ. A
hadsereg demokratizálását ezért a szociáldemokrácia véleménye szerint nem
lehet megvalósítani azoknak az elveknek a fenntartásával és alkalmazásával,
amelyek általában minden meglevő hadsereg alapját alkotják. A forradalmi és
demokratikus hadsereg felépítésének nem szabad a kinevezésen, a parancsolgatáson és alárendelésen alapulnia, hanem a választási rendszeren, az önkor
mányzaton és az alulról jövő kezdeményezésen".
(Kiemelés tőlem — ö. I.)
Nyomban az októberi forradalom másnapján napirendre került a forradalom
megvédésének ügye. Lenin a Téli Palota bevétele után a Központi Bizottság
mellett működő Katonai Szervezet vezetőivel folytatott beszélgetés során ki
jelentette: „Most ö n ö k r e . . . az a feladat hárul, hogy szervezzék meg a szovjet
köztársaság védelmének haderőit."
Október 26-án (november 8-án) — a forradalom második napján — a II.
összoroszországi szovjetkongresszus határozata alapján a Népbiztosok Tanácsá
nak keretében megalakították a Hadügyi és a Haditengerészeti Bizottságot. Le
nin javaslatára a bizottságot október 27-én kiegészítették a Központi Bizott
ság mellett működő Katonai Szervezet és a Forradalom Katonai Bizottsága kép
viselőivel. Az így létrejött szervezet a Hadügyi és Haditengerészeti Népbizto
sok Tanácsa nevet vette fel, majd valamivel később Hadügyi Népbiztosságra
változtatták. Ezen szervezetek megalakulásával párhuzamosan — a júniusi párt
konferencia határozatainak szellemében — megkezdték a cári hadsereg demok
ratizálását.
13 Az SZKP kongresszusainak, konferenciáinak és KB plénumainak határozatai. I. rész 1898—
1924. B u d a p e s t , 1954. 414—415. O.
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November 9-én a Népbiztosok Tanácsa leváltotta a legfelső főparancsnok
tisztségéről Duhonyin tábornokot, aki nem volt hajlandó fegyverszüneti tár
gyalásokat kezdeni a németekkel. Helyére N. V. Krilenko zászlóst nevezte ki.
Nem sokkal ezután egy dekrétummal a hadseregben a tényleges hatalmat az
egységek katonai bizottságaira ruházta. Bevezették a parancsnokok választá
sának rendszerét. Eltörölték az összes katonai rendfokozatot, rendjeleket, ér
meket, megkülönböztető jelzéseket stb. Egyszóval megszüntették a hadseregek
re jellemző alá- és fölérendeltségi viszonyt és a parancsokra épülő vezetést.
A hadsereget' egymással minden vonatkozásban egyenlő állampolgárok fegyve
res szervévé igyekeztek átalakítani. így akarták egy részét alkalmassá tenni
a munkás-paraszt hatalom megvédésére, esetleges kívülről jövő támadások
visszaverésére. A csapatoknál létesített bolsevik szervezetek és forradalmi bi
zottságok utasítást kaptak, hogy igyekezzenek fenntartani a rendet és elejét
venni a spontán leszerelésnek. Mindent megtettek, amit az adott körülmények
között lehetett, hogy legalább 1918 tavaszáig az arcvonalban együtt tartsák ezt
a mérhetetlenül elfáradt haderőt. Ügy vélték, így megmentik a hátországot a
csapatok önkényes és spontán elözönlésétől, ami nem a forradalmat erősítette
volna.
Minden erőfeszítés ellenére csakhamar beigazolódott azonban, hogy a régi
hadsereg, összetételénél és szelleménél fogva, a demokratizálási folyamat után
sem vált a szocialista rend megbízható eszközévé, a szovjet állam támaszává, s
a szocialista forradalom vívmányainak megőrzésére alkalmatlan volt. A bur
zsoázia és a földesurak ellenforradalmi felkelésétől, az intervenciósok betöré
sétől és garázdálkodásától az országot nem tudta megvédeni. De nemcsak hogy
alkalmatlan volt a forradalom vívmányainak megvédésére, hanem fel kellett
oszlatni, le kellett szerelni azért, hogy az ellenforradalom ne tudja a szovjet
rendszerrel szemben alkalmazni. A forradalom győzelme utáni történelmi kö
rülmények között a régi hadsereg demokratizálása nem járt eredménnyel.. Itt
is beigazolódott, hogy a régi államapparátust szét kell zúzni. A cári tisztek
többségének legfőbb gondja az volt, hogyan támadja hátba a szovjethatalmat.
Ök képezték a burzsoá földesúri ellenforradalom aktív erejét, amely elkesere
dett harcot folytatott a békekötés ellen. A katonák zöme békéért sóvárgott,
harcolni nem akart, hazavágyott éhező, szenvedő családjához. A földesúri föl
dek felosztásában részt akartak venni.
Ezzel párhuzamosan az is világossá vált, hogy Oroszországban, a nemzet
közi burzsoázia és a megdöntött osztályok elkeseredett ellenállásának viszonyai
között, a proletárdiktatúra megőrzése és megszilárdítása nem épülhet összné
pi felfegyverzésre: „össznépi müíciára". E helyett a proletariátusnak a dolgo
zó parasztokat magába foglaló olyan katonai szervezetre van szüksége, amely
osztályöntudata révén kész a forradalom vívmányainak megvédésére. Közvet
lenül a forradalom győzelme után azonban politikai okokból semmi esetre sem
lehetett egy ilyen tömeghadsereg megteremtésére gondolni. A cári hadsereg fel
oszlatása után súlyos hiba lett volna elrendelni — még osztályszempontok fi
gyelembevételével is — az általános hadkötelezettséget és ennek alapján a be
hívásokat.
Az ország a három éve tartó imperialista háború következtében a végsőkig
kimerült. Az agyonsanyargatott nép békét akart, az elcsigázott katonák haza
akartak menni. Látni akarták azokat a változásokat, amelyeket a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom hozott. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni,
hogy nagy létszámú hadsereg megalakítása általános hadkötelezettség alapján
— 10 —

ekkor lehetetlen volt. A fiatal szovjet állam ebben az időben nem rendelke
zett a mozgósítás végrehajtását, valamint a hadsereg vezetését, irányítását biz
tosító szervekkel, sem a szükséges képzett káderekkel. Ezen kívül a behívásra
kerülők nagy része még a régi hadsereg soraiban szolgált, amelyet feltétlen fel
kellett oszlatni, mint alkalmatlant a szocialista forradalom megvédésére. Időt
kellett biztosítani tehát, hogy a hosszú háborútól elcsigázott és megundorodott
emberek meggyőződjenek az új hadsereg szükségességéről és vállalják a kato
nai szolgálatot. A helyzet azonban gyors megoldást sürgetett. A munkáshata
lom fennmaradása attól függött, hogy sikerül-e a pártnak és a Népbiztosok
Tanácsának kialakítani, megszervezni a proletárdiktatúra fegyveres szervét,
vagy nem.
A Munkás-Paraszt Vörös Hadsereg létrehozása
A Vörös Hadsereg megalakulásáig a szovjet állam fegyveres erejét a Vörös
Gárda és a forradalom oldalára átállt tengerész- és katonai osztagok képezték.
Ezek létszáma még 1918 elején is alig haladta meg a 100 ezret. A probléma
nem csak a létszámnál jelentkezett. A vörösgárdista osztagoknak nem volt sza
bályos katonai szervezetük, egységes hadrendjük, gyenge volt a kiképzésük is.
A Vörös Gárda osztagai, a dolgozó tömegek támogatásával, elégségesnek bi
zonyultak a hatalom átvételére és a belső ellenforradalmi megmozdulások el
fojtására, felszámolására. Ezt Krasznov 1917. november 9—14-i ellenforradalmi
lázadásának szétverésénél be is bizonyították. A napról-napra erősödő vörös
osztagok minden bizonnyal továbbra is elégségesek lettek volna a belső felada
tok ellátására. Létszámuknál fogva azonban gyengének bizonyultak a külső
ellenséggel szemben, amely jól felszerelt és kiképzett, egységes katonai vezetés
alatt álló, reguláris hadseregként jelenkezett.
Lenin — Marx és Engels tanainak alkotó továbbfejlesztője — az 1918 elejé
re kialakult katonapolitikai helyzetben megértette, hogy a reguláris fegyveres
erőkkel szemben csakis reguláris, vagy annak felépítését megközelítő tömeg
hadsereg védheti meg a nép hatalmát. „A proletármilíciáról" című cikkében
már arra utalt, ,,... hogy forradalmi időkben az objektív helyzet ugyanolyan
gyorsan és hirtelen változik, amilyen gyors általában az élet folyása. És nekünk
értenünk kell ahhoz, hogy taktikánkat és legközelebbi feladatainkat alkalmaz
zuk minden egyes adott helyzet sajátosságaihoz;."14 Ebben van Lenin nagysága:
a történelmi körülményeknek nem megfelelő elméletet és elveket merészen fél
redobta és a forradalom győzelme után kialakult történelmi helyzet követel
ményeinek megfelelően cselekedett. Abból indult ki, hogy a konkrét történel
mi viszonyok, amelyek közepette a szocialista forradalom végbemegy, deter
minálják a proletárállam katonai szervezetének jellegét és típusát. A haza védel
mét a szocializmusért folytatott harc elválaszthatatlan részének tartotta. Fel
ismerte, hogy a szocialista haza fegyveres védelme objektív történelmi szük
ségszerűség, amely a szocialista állam külső körülményeivel
magyarázható.
„Nemcsak államban, hanem államok rendszerében is é l ü n k . . . — írta. — Ez azt
jelenti, hogy az uralkodó osztálynak, a proletariátusnak, ha valóban uralkod
ni akar és uralkodni fog, ezt katonai szervezetével is kell bizonyítania." 15 Le
nin a katonai problémákat, azok megoldását alárendelte az önkényuralom, a
14 Lenin: A háborúról, hadseregről és a hadtudományról, i. m. II. k. 28. o.
15 Lenin összes Művei. 38. k. Budapest, 1973. 138. o.
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burzsoázia megdöntéséért és a munkáshatalom megvédéséért folytatott harc
nak. A szocialista forradalom vívmányainak megvédését katonai feladatnak
tekintette. Minden lehetőséget megragadott annak bizonyítására, hogy a for
radalom utáni történelmi helyzetben a hadügyet központi kérdésként kell ke
zelni1.
Megindult az útkeresés, a proletárdiktatúra hadseregéről alkotott régi elmé
letek és következtetések felülvizsgálására, módosítására. Ez az útkeresés hozta
felszínre a hadsereg „önkéntes alapon" való megszervezésének gondolatát. A
régi fegyveres erők feloszlatásának körülményei között, és abban a súlyos ka
tonapolitikai helyzetben, amely 1918 elején kialakult, ez mutatkozott a legel
fogadhatóbb megoldásnak. Az egyetlen lehetséges és helyes formának, amely
biztosította a megfelelő erkölcsi értékű, a szocializmusért önként harcoló ka
tonai alakulatok létrehozását. A másik sajátossága az „önkéntes" rendszernek,
hogy azokat az intézkedéseket, amelyeket a bolsevikok a cári hadsereg demok
ratizálására elrendeltek, a legmesszebbmenőén figyelembe vette és megvalósí
totta.
Az első lépés a hadsereg megalakítására 1917. december 23-án történt: hatá
rozatot fogadtak el a hadsereg létrehozásáról. Az új hadsereg építésének mód
jait és formáit keresték a katonai szervezetek is. December 24-én az Északi
Front parancsnoksága táviratot küldött valamennyi hadsereg- és hadtestbiztos
nak: „Kérem, vessék fel minden szervezetben — a századbizottságoktól kezdve
— azt a kérdést, hogy a leszereléssel egyidejűleg nyomban hozzá kell fogni a
forradalmi Vörös Hadsereg megalakításához, amelyben önkéntesként a hosszas
szolgálati idővel rendelkező leszerelendő személyek közül meg kell maradniuk
mindazoknak, akik éreznek magukban annyi erőt, hogy harcoljanak az ellen
forradalmi burzsoázia ellen, bárhonnan indít is támadást, belülről, vagy Orosz
országon kívülről." 16 December 25-én Krilenko főparancsnok utasítást adott ar
ra, hogy önkéntes katonákból az arcvonalon és a hátországban népi szocialista
gárdát kell szervezni. Hasonlóan népi Vörös Gárda alakítására dolgozott ki ter
vezetet a Nyugati Front hadseregeinek tanácskozása is.
December 26-án a párt Katonai Szervezete megvizsgálta az új hadsereg meg
alakításának elveit és módjait. Elfogadtak egy tervet, hogy önkéntesekből egy
300 ezres létszámú hadsereget kell létrehozni, amelynek az új hadsereg gerin
cévé kell válnia. Egyhangúlag állást foglaltak, hogy a szocialista típusú had
sereg ne csak munkásokból, hanem dolgozó parasztokból is álljon.
Ezt követően, 1918. január 10-én, a III. összoroszországi szovjetkongresszus
egyhangúlag állást foglalt a szovjet állam fegyveres erőinek megalakítása mel
lett.
Lenin a Népbiztosok Tanácsának munkájáról tartott beszámolójában azt
mondta: „ . . . h a d d ordítsa felénk száz meg száz bömbölő hang »diktátorok«,
»terroristák« és ehhez hasonló szavakat. Mi tudjuk, hogy a néptömegekben
most más hang hallatszik, azt mondják: most nem kell félni a puskás ember
től, mert megvédi a dolgozókat és kíméletlen lesz a kizsákmányolók uralmá
nak elnyomásában."
„A dolgozó és kizsákmányolt nép jogainak kinyilatkoztatása" című dokumen
tum — amelyet Lenin írt és az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizott
ság elfogadott — a hadsereg felállításáról a következőket mondja: „.. .hogy a
hatalom teljességét biztosítsa a dolgozó tömegek számára és kiküszöbölje a ki16 Idézi: A szovjet fegyveres erők ötven éve. Budapest, 1969. 22. o.
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Rendelet a Vörös Hadsereg létrehozására.
Megjelent 1918. január 28-án.
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zsákmányolók uralma visszaállításának minden lehetőségét, elrendeli a dolgo
zók felfegyverzését, a munkások és parasztok szocialista vörös hadseregének
megalakítását és a vagyonos osztályok teljes lefegyverzését."17
Sokoldalú politikai, katonai és adminisztratív előkészületek után, a régi
hadsereg és katonai közigazgatás összeomlása és fokozatos felszámolása köz
ben megjelentek, kialakultak a szovjet katonai igazgatás szervei. Ezekre és né
hány régi katonai hivatalra, amelyeket sikerült átszervezni, illetve a szovjetha
talom szolgálatába állítani, épült az 1918. január 28-án (régi időszámítás sze
rint 15-én) megjelent lenini dekrétum végrehajtása.
A Lenin által fogalmazott és szerkesztett dekrétum a szocialista állam fegy
veres erőinek történelmi hivatását és osztályjellegét így határozta meg: ,,A ré
gi hadsereg a dolgozók burzsoá osztályelnyomásának az eszköze volt. A hata
lomnak a dolgozók és kizsákmányolt osztályok kezébe való átmenetével szük
ségessé vált egy olyan hadsereg létrehozása, amely a szovjet hatalom igazi tá
maszául szolgál, megteremti az alapot ahhoz, hogy az állandó hadsereget a leg
közelebbi jövőben az egész nép felfegyverzése váltsa fel, és segítséget nyújt az
Európában majdan kibontakozó szocialista forradalomnak. . . (Ezek a szavak
azt dokumentálják, hogy Lenin és a párt ekkor még úgy vélte: egy kedvezőbb
történelmi helyzetben vissza lehet térni majd a szocialista milíciára.) Erre való
tekintettel a Népbiztosok Tanácsa elrendeli: egy új hadsereget kell szervezni,
amelynek neve Munkás-Paraszt Vörös Hadsereg l e s z . . . A Vörös Hadseregbe
beléphet mindenki, aki kész erejét, életét áldozni az októberi forradalom vív
mányainak, a szovjetek hatalmának és a szocializmusnak a védelmére." 18 A
lenini dekrétumot 1918. február 11-én (régi időszámítás szerint január 29-én)
követte a Munkás-Paraszt Vörös Flotta megszervezéséről szóló rendelet.
A hadseregbe — amelynek megalakulását 1918 elején a német imperialisták
támadásának veszélye is sürgette — beléphetett az Orosz Köztársaság minden
18. életévét betöltött dolgozója, (állampolgára), aki kész volt harcolni, küzdeni
az Októberi Forradalom vívmányaiért, a szovjethatalom és a szocializmus meg
védéséért. A belépéshez ajánlás kellett; a csapatbizottságoktól, vagy a szovjet
hatalom álláspontján álló demokratikus szervektől, a párttól, vagy a szakszer
vezettől, végső esetben az említett szervezetek két tagjától. Ezzel a hadsereg
osztályjellegét biztosították. Ebben a szakaszban csak a proletár hatalom feltét
len hívei fogtak fegyvert.
A fegyveres erők legfelső vezető szerve a Népbiztosok Tanácsa volt. A köz
vetlen irányítás népbiztosságokban: a Hadügyi és a Haditengerészeti Népbiztos
ságban összpontosult. A hadsereg szervezésének irányítására a Népbiztosok Ta
nácsa a Hadügyi Népbiztosság mellett összoroszországi Kollégiumot létesített.
Ennek feladatkörébe tartozott a helyi katonai szervek, hivatalok és csapatbi
zottságok hadseregszervezési munkájának szabályozása, irányítása, illetve koor
dinálása. Ugyancsak ennek a szervnek a feladata volt a megalakult egységek
kiképzése, felfegyverzése és ellátása. 1918. március elején pedig megalakult
a Legfelső Katonai Tanács, hogy irányítsa az ország védelmét, koordinálja
a szárazföldi és a haditengerészeti hivatalok munkáját. Ez a szerv a hadügyi és
haditengerészeti népbiztosból, vezető pártmunkásokból és a forradalom oldalá
ra átállt katonai szakértőkből állt. A Vörös Hadsereg építésével párhuzamosan
az irányító szervek változtak, egyesek megszűntek és újak keletkeztek, a min17 Lenin összes Művei. 35. k. Budapest, 1972. 220. o.
18 idézi: A szovjet fegyveres erők ötven éve. Budapest, 1969. 23—24. o.
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denkori helyzetnek és igénynek megfelelően. Egy azonban mindvégig változat
lan maradt és soha nem szűnt meg: ez a párt irányító szerepe volt a fegy
veres erőknél.
A bolsevik párt központi és helyi szervei az első pillanattól ott voltak a Vö
rös Hadsereg egységeinek megalakításánál, figyelemmel kísérték a katonai ve
zetés munkáját, a parancsnokok, katonák kiképzését, a csapatok fegyver-, lő
szer-, élelmiszer- és ruházati ellátását. Minden ezredben — és ha volt rá lehe
tőség, a zászlóaljakban is — igyekeztek egy kis kommunista csoportot létrehoz
ni. Ők mutattak példát a pártonkívüli katonáknak fegyelemből, helytállásból
és a forradalom ügye iránti önzetlen odaadásból. A csapatoknál, intézmények
nél a pártszervezetek és a politikai osztályok szervezetszerűen beépültek az egy
ségek hadrendjébe. A párt felső vezetése rajtuk keresztül tartott fenn kapcso
latokat a katonatömegekkel és befolyásolta azok erkölcsi-harci szellemét. Kü
lönösen fontos szerepet játszottak a hadsereg szervezésében a politikai biztosok
(komisszárok). Ök a kommunista párt képviselői voltak a fegyveres erőknél.
A politikai biztosokra ruházták a katonatömegek politikai, kulturális nevelé
sét, a pártpolitikai munka irányítását, valamint a régi katonai szakemberek el
lenőrzését. A párt VIII. kongresszusa munkájukról a következőket állapította
meg: ,,A párt teljes megelégedéssel tekinthet biztosainak hősi munkájára, akik
a parancsnoki állomány legjobbjaival vállvetve rövid idő alatt harcképes had
sereget teremtettek." A párt vezető és irányító szerepe abban is kifejezésre
jutott, hogy a Lenin vezette Központi Bizottság a polgárháború éveiben főha
diszálláshoz, vezérkarhoz hasonlított. A hadsereg szervezésével és a polgárhá
borúval kapcsolatos hadászati problémákat először a párt Központi Bizottsága
vitatta meg, döntötte el, majd megjelölte a legfontosabb tennivalókat.
A két fontos kérdés bemutatása után térjünk vissza az „önkéntes" hadsereg
szervezéséhez. A jelentkezők számának ugrásszerű megnövekedésében jelentős
szerepe volt a Népbiztosok Tanácsa 1918. február 21-i „Veszélyben a szocialis
ta haza" című felhívásának. A felhívás második napja — 1918. február 23-a —
a népi erők tömeges jelentkezésének, mozgósításának napjává vált. Munká
sok és parasztok tízezrei fogtak fegyvert a szocialista hatalom megvédésére.
Megértették, ha veszélyben van a szocialista haza, azt nekik kell megvédeni és.
hogy a hadsereg megerősödése az ő jelentkezésüktől függ. A munkásgyűléseken,
Petrográdban, Moszkvában és más városokban, valamint a régi hadsereg csapatgyűlésein is tízezrek jelentkeztek a munkások-parasztok államának megvédé
sére. Az önként jelentkezettek száma — február 23-án — meghaladta a több
tízezret.
Mindezek hatására február 23-án fordulat következett be a fegyveres erők
szervezésében. Ezért vált ez a nap a Vörös Hadsereg születésnapjává. A felállí
tott első ezredeket, zászlóaljakat és osztagokat azonnal az arcvonalra irányítot
ták, azoknak a réseknek a betömésére, amelyek a régi hadsereg csapatainak
megfutamodása, spontán visszavonulása következtében keletkeztek. A volt cá
ri ezredek és hadosztályok — a forradalmi szervek minden erőfeszítése elle
nére — harc nélkül visszavonultak a támadásba lendült német erők elől. Nem
volt olyan erő, amely ezeket az egységeket visszatarthatta és harcra kényszeríthette volna. Ezért volt sorsdöntő a tömeges jelentkezés a hadseregbe február
23-án.
A Vörös Hadsereg harcba vetett első ezredei és osztagai 1918. március 1—3-án
Pszkov és Narva alatt harcba léptek a Petrograd felé nyomuló német hadosztá
lyokkal. Ez a siker annak a fordulatnak az eredménye, amely február 23-án
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következett be a hadsereg építésében. így függ össze február 23-a és a Vörös
Hadsereg Pszkov és Narva alatti tűzkeresztsége.
Az alapvetően 1918. februárjában és márciusában megalakult önkéntes Vö
rös Hadsereg magvát a Vörös Gárda osztagai, a felfegyverzett munkások, vala
mint a cári hadsereg forradalmi katonái és matrózai képezték, akiknek zöme
a szegényparasztság soraiból került ki. A szó legigazibb értelmében osztályhad
sereg volt ez — a munkások és szegényparasztok hadserege —; melyet elszakít
hatatlan szálak fűztek a néphez, és melyet a forradalom ügye iránti politikai
tudatosság forrasztott egységbe.
A feltétlen pozitív jelzők mellett azonban egy sor nemkívánatos, negatív jel
lemvonást is magával hozott a hadsereg szervezésének önkéntes időszaka. Min
den vonatkozásban igyekeztek megvalósítani az 1917-es nyári pártkonferencia
határozatait és azokat az utasításokat, amelyeket 1917 végén — a különféle
szervezetek és forradalmi bizottságok — 'a hadsereg demokratizálására elren
deltek. Ezek közé sorolhatók: a parancsnokok választása, az alá- és föléren
delési viszony megszüntetése, a parancsok alapján történő vezetés kiiktatása,
a központi irányítás, illetve a felső vezetés szükségességének tagadása stb. Az
egységek, osztagok, ezredek nem rendelkeztek egységes hadrenddel és tartalé
kokkal. Azt nem is lehetett ebben az időben kialakítani, mivel a kötelékek lét
számát és fegyverzetét helyi tényezők befolyásolták és határozták meg. Ügyszintén gyenge volt a csapatok kiképzése és fegyelme. Nem ismerték a hadvi
selés szabályait, a kor hadművészetének követelményeit, és nem is nagyon igye
keztek ezeket elsajátítani. A hadsereg belső életének, a harcosok és a válasz
tott vezetők viszonyának kialakítására a szakszervezetek tapasztalatait igye
keztek átvenni.
Mindezen hiányosságok ellenére a hadsereg a különféle helyi fehér csopor
tokat, ellenforradalmi megmozdulásokat, összeesküvéseket példásan szétverte.
Ezért a párt és a Népbiztosok Tanácsa, még Breszt után is pár hónapig, önkén
tes alapon folytatta a fegyveres erők építését. A németekkel megkötött fegy
verszünet után azonban az önként jelentkezők száma megcsappant. A Vörös
Hadseregben 1918. április 1-én 153 678 ember volt, számuk a hónap végére ket
tőszázezerre növekedett. Ugyanakkor az ország központi területe ellen gyüle
kezett fehérgárdista és intervenciós csapatok létszáma 1918. májusában már el
érte a 700 ezret. Az 1918 tavaszára megváltozott katonapolitikai helyzet egé
szen új módon vetette fel a szovjet köztársaság védelmének problémáját és ez
zel párhuzamosan a hadsereg további építését és szervezését. Ennek az volt a
lényege, hogy míg közvetlenül a szocialista forradalom győzelme után főként
a megdöntött kizsákmányoló osztályok fegyveres ellenállását, illetve összeeskü
véseit kellett felszámolni, addig 1918 tavaszutójától a fő veszély a külföldi
katonai intervenció lett. Ez lehetővé tette a megvert, de még meg nem semmi
sített belső ellenforradalomnak nemcsak erői újraszervezését, hanem reguláris
hadseregekbe való tömörítését is. Ezzel függ össze, hogy Oroszországban a pol
gárháború éppen 1918 tavaszától öltött egyre szélesedő méreteket és különö
sen heves formákat. A világimperializmus segítsége és a szovjet köztársaság el
leni katonai műveletekben való közvetlen részvétele nélkül a belső ellenfor
radalom nem lett volna képes hosszú, elhúzódó, véres polgárháborút kénysze
ríteni az orosz proletariátusra.
Utaltunk már rá, hogy az önkéntes hadsereg a legöntudatosabb munkás- és
paraszttömegeket fogadta soraiba. A központi vezetés, az egységes szervezés, a
nagy létszámhullámzás, a hiányos kiképzés és fegyverzet miatt azonban regu2 Hadtörténelmi Közlemények
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láris hadseregekkel szemben nem vehette fel a küzdelmet. A párt felső vezeté
se is felismerte, hogy a jól kiképzett, az antant által felfegyverzett reguláris
fehérgárdista alakulatokat, az antant imperialistái által küldött intervenciós
erőket csak lelkesedéssel, forradalmi odaadással, 200 000 fős hadsereggel nem
lehet megsemmisíteni. Lenin az önkéntes hadsereget értékelve ,,A gyakorlat ta
laján" c. cikkében a következőket írta: „A lelkesedés egymaga . . . nem elegendő
ahhoz, hogy háborút viseljünk... A háborút, vagy komolyan kell viselni, vagy
sehogyse. Középút itt nem lehetséges . . . A komoly hadviseléshez erős, szerve
zett hátország szükséges. A legjobb hadsereget, a forradalom legodaadóbb hí
veit is azonnal elpusztítja az ellenség, ha nincsenek eléggé felfegyverezve, ha
nincsenek kielégítően ellátva élelmiszerrel és nincsenek megfelelően kiké
pezve."19
„A Vörös Hadsereg feltétlenül nagyszerű, harcos anyag — folytatja —, de
még nyers anyag, nincs megmunkálva. Ezt a hadsereget, ha nem akarjuk a .. .
lövegek martalékává tenni, előbb ki kell képezni, fegyelmezni kell."20 „Csak
egy jelszavunk lehet — mondta Lenin —, igazán megtanulni a hadviselést..."
Még be sem fejeződött az önkéntes hadsereg megszervezése, a történelmi
helyzet, a szocialista forradalom megvédésének új feladatai a haderőépítésben
a párttól új irányvonalat, új módszereket követeltek. Ennek lényege, hogy az
önkéntes kiegészítésről, az alapjában helyi feladatokra szervezett egységekről,
osztagokról át kell térni a szigorú központi irányítás alapján álló, a munkások
és a szegény par asztok általános mozgósítására és behívására épülő reguláris
Vörös Hadseregre,
Lenin és a reguláris Vörös Hadsereg
Vlagyimir Iljics Lenin a fiatal szovjet köztársaság katonapolitikai helyzetét,
a forradalmi fejlődés folyamatának pillanatnyi állapotát, feltételezhető vál
tozásait elméletileg mélyen elemezte. Különösen sokoldalúan vizsgálta az ön
kéntes hadsereg hadrafoghatóságát, harctéri sikereit, kudarcait, a várható el
lenség haderejét, harci technikáját, a proletárforradalom fegyveres szervezeté
ről vallott nézeteket és a történelem tapasztalatait. Következtetése, hogy a szo
cialista forradalom akarata ellenére háborúba keveredett és hogy „ . . . a forra
dalom sorsát ennek a háborúnak a kimenetele dönti e l . . . Feladatunk most az
— írta —, hogy a szocializmusnak ezt az erejét, ezt a szocialista fáklyát, a szo
cializmusnak ezt a forrását, amely tevékenyen kihat az egész világra, támogas
suk, megvédjük és fenntartsuk; ez a feladat, az események állása mellett, ka
tonai feladat." 21
Lenin a forradalom előtti beszédeiben és cikkeiben gyakran hivatkozott a re
guláris hadseregre. „A II. Internacionálé csődje" című művében a következő
ket írta: „Vegyük a modern hadsereget. Ez egy jó példája a szervezetnek. De
ez a szervezet csak azért jó, mert rugalmas és ugyanakkor az emberek milliói
nak egységes akaratot tud adni. Ezek a milliók ma otthon ücsörögnek szerte
az egész országban. Holnap megjelenik a mozgósítási rendelet — és a milliók
rendeltetési helyükön gyülekeznek. Ma lövészárkokban hevernek, néha hóna
pokig is. Holnap más rendben rohamra indulnak. Ma csodákat művelnek, el19 Lenin: A h á b o r ú r ó l , h a d s e r e g r ő l és a h a d t u d o m á n y r ó l , i. m . II. k. 339—340. o.
20 UO. 340. O.
21 Uo. 402. O.
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rejtőzve a golyók és a srapnelek elől. Ma előőrseik aknákat helyeznek el a föld
alatt, holnap a repülők útmutatásai szerint a föld fölött verszteket mennek elő
re. Éppen ezt nevezik szervezetnek, amikor egy cél érdekében, egy akarattól
lelkesítve emberek milliói megváltoztatják kapcsolataik és tevékenységük for
máját, megváltoztatják cselekvésük helyét és módszerét, megváltoztatják az esz
közöket és fegyvereket a harc körülményeinek és követelményeinek megfele
lően."22 Lenin tehát — aki a hadügy fejlődését kiválóan ismerte — a regulá
ris hadsereget, mint szervezetet, amely az emberek millióit egy cél érdekében
egyesíti, „jó szervezetnek" tartotta. Nemcsak burzsoá erőszakszervet látott ben
ne, amelyet a forradalom után feltétlen szét kell zúzni, hanem felismerte a mo
dern hadseregekben rejlő hatalmas erőt, azt, hogy a katonai hierarchia és a
vasfegyelem korlátai között százezreket és milliókat lehet egy cél érdekében
mozgatni, harcba vezetni. Ez minden bizonnyal szerepet játszott a nagy törté
nelmi kérdés megoldásánál. Lenin, aki a hadügyben is elvetette a dogmákat,
1918 tavaszán a „népi milícia", az „önkéntes hadsereg" megszervezésének nega
tívumaiból, kudarcaiból — a sok kísérletezés után — arra a következtetésre
jutott, hogy az imperializmus korszakában, az oroszországi történelmi viszonyok
között, amelynek egyik alapvető sajátossága, hogy az egy országban győztes
proletariátus uralmának megdöntésére a tőkés hatalmak jól felszerelt és korsze
rűen kiképzett reguláris seregekkel támadtak, a szovjet köztársaságnak is ha
sonló szervezetet kell azzal szembeállítania: szocialista típusú reguláris tömeg
hadsereget, amely „ . . . minden osztály megszilárdult hatalmának, s így a prole
tariátus megszilárdult hatalmának is — hangsúlyozta — jellemző sajátossága.
Mi több hónapig tartó hihetetlen nehézségek után teremtettük meg a reguláris
hadsereget." 23
Az „össznépi milícia" felváltása az állandó reguláris hadsereggel a szocialista
forradalom új, lenini elméletéből következik. Lenin történelmi nagysága, hogy a
proletárforradalom menetében keletkezett sajátosságoknak és a nemzetközi
helyzetnek megfelelően, alkotóan továbbfejlesztette a munkáshatalom fegyve
res erejéről, a burzsoá hadseregeknek a proletariátus új fegyveres szervezeté
vel való felváltásáról a XIX. században és a XX. század elején kialakult mar
xista nézeteket. Felismerte, hogy a kapitalizmus győzelme során elterjedt és
az általános hadkötelezettségre épült reguláris katonai rendszert, annak egyes
formáit és módszereit, ha új tartalommal töltik meg, alkalmazni lehet a szo
cialista forradalom megvédésére, felismerte, hogy csakis a reguláris tömeghad
sereg védheti meg az orosz forradalmat. Ö volt az első marxista, aki kimondta,
hogy az imperializmus korszakában hatalomra került munkásosztály csak ab
ban az esetben maradhat fenn, ha ügyének biztosítására, a külső támadások
elhárítására, állandó reguláris hadsereget létesít. Továbbá, hogy ennek meg
szervezésénél, létrehozásánál át kell venni a múlt hadművészetéből mindazt,
amit az új társadalom megvédése érdekében hasznosítani lehet. Lenin nagy ér
deme abban ván, hogy a proletariátus felfegyverzését, fegyveres szervezetét
kiemelte a burzsoázia megdöntéséért vívott fegyveres felkelés általános prob
lémáiból és a munkáshatalom, a munkás-paraszt állam kapitalista környezet
ben való fennmaradásáért vívott küzdelem döntő szervévé tette. Abból a tény
ből indult ki, hogy amíg az imperializmus fennáll, a hatalmat megszerzett pro
letariátus csak úgy tudja megszilárdítani és fenntartani uralmát, ha teljesen
felbomlasztja (dezorganizálja) a régi hadsereget és fokozatosan kialakítja, meg22 Lenin összes Művei. 26. k. Budapest, 1971. 241—242. o.
23 Uo. 38. k. Budapest, 1973. 280. o.
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szervezi az új, szocialista típusú reguláris hadsereget, a proletárállam fegy
veres szervezetét. Ennek szükségességét hangsúlyozva Lenin nem vetette el az
össznépi milíciát. Ügy vélekedett, ha a nemzetközi helyzet megengedi, vissza
lehet térni, a szocialista milíciához. A szovjet állam az 1924-es katonai reform
kapcsán az 500 ezres reguláris hadsereg mellett bevezette a milícia-rendszert
és azt 1939-ig fenntartotta. 24
A hadsereg szervezésének meggyorsítására és gördülékenyebbé tételére a
Népbiztosok Tanácsa és a Legfelső Katonai Tanács 1918. áprilisában és májusá
ban egy sor rendelkezést adott ki, amelyek együttesen elősegítették az áttérést
a reguláris hadsereg felállítására. 1918. április 8-án dekrétum jelent meg a já
rási, kerületi, kormányzósági és körzeti katonai bizottságok felállításáról. Ezekre
hárult a katonai szolgálatra alkalmas lakosság összeírása, alapfokú kiképzése,
behívása, egységek felállítása és ellátása. A katonai bizottságok voltak a fele
lősek a lakosság általános katonai kiképzéséért is. Ugyancsak a katonai bizott
ságok szervezték meg a fegyverek és hadianyagok összegyűjtését, nyilvántar
tását, raktározását stb. 1920. április 20-án egységes állománytábla lépett életbe.
A Vörös Gárda és a régi hadsereg még meglevő osztagait, a partizáncsoportokat
kötelezték, hogy lépjenek be a Vörös Hadseregbe. A hadseregen kívüli szerve
zést megszüntették. Április 22-én bevezették a dolgozók haderőn kívüli kikép
zését. A párt Központi Bizottsága minden párttagot arra kötelezett, hogy ve
gyen részt a katonai kiképzésben.
A parancsnokok választásának elrendelése fontos szerepet játszott a cári had
sereg szétzúzásában, a továbbiakban azonban akadályozta a központi vezetést,
a reguláris hadsereg létrehozását, a fegyelem megszilárdítását a csapatoknál és
a szervezettség megerősítését. Ezért az összoroszországi Központi Végrehajtó
Bizottság (ÖKVB) 1918. április 22-én hatályon kívül helyezte a választás el
vét és bevezette a parancsnoki állomány kinevezésének rendszerét. Ezzel pár
huzamosan a dekrétum visszaállította a minden reguláris hadseregre jellemző
alá- és fölérendeltségi viszonyt és a parancsok, rendeletek alapján való veze
tést. A párt nagy figyelmet fordított arra is, hogy a hadsereg új egységeinek
létrehozásával egyidejűleg megalakuljanak ott a pártszervezetek, illetve sejtek.
Tízezerével mentek a bolsevikok a hadseregbe. Az ő feladatuk volt a katonák
és a parancsnokok politikai nevelése, s csakhamar a katonatömegek igazi ve
zetőivé váltak. Ha kellett, szavakkal vagy éppen személyes példamutatással
ragadták magukkal az ingadozókat. „Az, hogy kommunisták vagyunk — olvas
ható az egyik korabeli röplapon —, sok kötelezettséget hárít ránk, de csak
24 À reguláris hadsereg kiegészítése és csapatainak elhelyezése a hadkötelesek lakó- és mun
kahelytől függetlenül történik. A hadseregbe behívott állampolgárok 18—24 hónapra mentesül
nek minden fajta munkakötelezettség alól és fő kötelességük a katonai szolgálat. Ebben a for
mában minden lehetőség megvan a modern kiképzésre és a korszerű harci technika kezelésé
nek elsajátítására. A parancsnoki, azaz a tiszti és tiszthelyettesi állomány hivatásosokból és to
vábbszolgálókból áll.
A milíciarendszer esetén a csapatokat a területi elv alapján egészítik ki. Kiképzésük a lakóés munkahely igényeinek megfelelően, illetve azok közelségében történik. A parancsnoki állo
mány zöme és az egész sorállomány úgy teljesít katonai szolgálatot, hogy 2—3 hónapnál hoszszabb időre ne szakadjanak ki a termelésből. A katonai szolgálati idő általában kevesebb mint
a reguláris hadseregben és ezt 4—5 részre szétdarabolva teljesítik. A katonai kiképzés lehetséges
munkaidőn kívül, majd ezután tábori összevonáson és gyakorlaton vesznek részt a sorkötele
sek. A kiképzést úgynevezett keretállomány végzi és irányítja. Ez hivatásos tisztekből és tiszt
helyettesekből áll, de jelentős számban kerülnek bevonásra tartalékos tisztek és tiszthelyettesek
is. Ez a katonai szolgálat teljesítésének és a kiképzésnek a legolcsóbb formája.
A hadügy mai állapotából kündulva az állandó reguláris hadsereg minden vonatkozásban előnyösebb a milíciarendszernél. Az ilyen hadseregben magasabb színvonalú és tökéletesebb a ka
tonák, tisztek harcászati és technikai kiképzése. Háború esetén a reguláris hadsereg előzetes
mozgósítás nélkül, azonnal hadba léphet. Ezzel szemben a milícia-rendszerű hadsereget először
mozgósítani kell. A korszerű hadművészet, a harcászati elvek, módszerek és a modern harci
technikai eszközök kezelésének elsajátítása előnyösebb és magasabb szintű a reguláris hadse
reg kötelékeiben.
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Vörös parancsnokok ünnepélyes
1918. szeptember 18-án.

kibocsátása

Petrográdban,

egyetlen kiváltságot n y ú j t : hogy elsőként i n d u l h a t u n k harcba a forradalomért".
Több más ehhez hasonló rendelet és intézkedés készítette elő a reguláris rend
szerre való áttérést.
1918; május 29-én a Népbiztosok Tanácsa elrendelte a hadkötelezettség be
vezetését és a dolgozók mozgósítását. Az önkéntes toborzásról á t t é r t e k a m u n 
kások és szegényparasztok mozgósítására. Ez és az ezt megelőző intézkedések
a reguláris hadsereg felállítását jelentették, amit az V. összoroszországi szovjet
kongresszus (1918. júliusában) nemcsak elfogadott, h a n e m t ö r v é n y e r ő r e is emelt,
í g y indult útjára a világ első szocialista reguláris tömeghadserege, melynek so
raiban az orosz, u k r á n , belorusz és. más nemzetiségű m u n k á s o k és parasztok,
haladó értelmiségiek mellett ott találunk mintegy százezer m a g y a r internacio
nalistát is. A több m i n t félmilliónyi volt m a g y a r hadifogolyból ennyien váltak
Cselekvő részeseivé az emberiség történetében új korszakot nyitó forradalom
nak.
Á lenini elgondolás, az ütőképes reguláris hadsereg létrehozása, n e m való
sult meg m á r ó l holnapra. A hadsereg létszáma a behívások eredményeképpen
1918. szeptemberében m á r elérte az 550 ezret. Ez a létszám még mindig kevés
volt. De a fő problémát n e m a létszámnövelés jelentette, h a n e m a „katonai el
lenzék". Az önkéntes hadsereg megalakításával kapcsolatban a pártvezetés tel
jesen egységes volt, a reguláris hadsereggel szemben azonban ellenzék alakult
ki. Leninnek a p á r t o n belül is komoly harcot kellett folytatnia, hogy
meg
győzze a regularitás, a központi vezetés stb. ellenzőit, hogy felső irányítás,
szi
gorú fegyelem, kiképzés, fegyverzet
és a hadművészet
elveinek figyelembe
vé
tele nélkül reguláris alakulatokkal
a harcot nem lehet eredményesen
felvenni.
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„Csakis akkor beszélhetünk majd komolyan háborúról — jelentette ki Lenin —,
ha mindezeknek a feltételeknek eleget tettünk.
Különben a legforradalmibb háborúról lett minden kijelentés frázis marad.
A frázis mindig káros, a mostani válságos pillanatban pedig végzetes szerepet
játszhat." Az volt a véleménye, hogy „A népet fejlett technikával felszerelt re
guláris hadsereg ellen harcba hajszolni — bűn, . . . a háború sok mindenre meg
tanított bennünket, nemcsak arra, hogy az emberek szenvedtek, hanem arra
is, hogy az kerekedik felül, akinek jobb a technikája, a szervezettsége, a fegyel
me és jobbak a gépei; erre tanított meg bennünket a háború és nagyon jó,
hogy megtanított. Meg kell tanulnunk, hogy gép nélkül, fegyelem nélkül a mo
dern társadalomban élni nem lehet — vagy elsajátítjuk a fejlettebb technikát,
vagy eltipornak bennünket." 25
A reguláris tömeghadsereg megteremtésének egyik legnagyobb problémája a
parancsnoki állomány kialakítása volt. Lenin ezt döntő kérdésnek minősítette.
Az ezzel kapcsolatos teendőket a „Vörös tiszt" napján, 1918. november 24-én
mondott beszédében jelölte meg: „...amikor új hadsereget szervezünk, a pa
rancsnokokat csakis a népből vegyük. Csak a vörös tiszteknek lesz tekintélyük
a katonák előtt és csak ők tudják majd megszilárdítani hadseregünkben a szo
cializmust. Az ilyen hadsereg legyőzhetetlen lesz."26 A parancsnoki állomány
kialakításának útját meghatározva Lenin azt is korán felismerte, hogy „ . . . tu
domány nélkül lehetetlen korszerű hadsereget szervezni és hadművészet nélkül
nem lehet sikeresen hadműveletet és ütközetet vívni." A másik, szintén jelen
tős megállapítása, hogy a hadtudományt és a katonai szakképzettséget — ami
vel akkor csak a volt cári tisztek és tábornokok rendelkeztek — nem lehet egyik
napról a másikra elsajátítani, s hogy a történelemben kezdetben a forradalmi
hadseregek is alapvetően a régi hadművészet elvei szerint hadakoztak. Lenin
is ebből indult ki, amikor a forradalmi lelkesedés, a forradalmi lendület és a
burzsoá hadművészet, valamint a régi katonai szakemberek alkalmazása öszszeegyeztetésének feladatát állította a párt és a munkásosztály elé.
A párt VIII. kongresszusán ezzel kapcsolatban a következőket mondta: „Ami
kor pártunk forradalmi programjában a szakemberek kérdéséről írtunk, pár
tunknak az egyik legfontosabb kérdéssel kapcsolatban szerzett gyakorlati ta
pasztalatait összegeztük. Nem emlékszem, hogy a szocializmus korábbi tanító
mesterei, akik igen sokat előre láttak a közelgő szocialista forradalomból és sok
mindenre r á m u t a t t a k . . . , hogy nyilatkoztak volna ebben a kérdésben. Szá
mukra ez a kérdés nem létezett, mert csak akkor merült fel, amikor hozzáfog
tunk a Vörös Hadsereg építéséhez. Ez azt jelentette: az elnyomott osztályból,
amelyet igavonó barommá változtattak, lelkesedéssel teli hadsereget kellett épí
tenünk, és ezzel a hadsereggel fel kellett használtatnunk a legerőszakosabbat,
a legvisszataszítóbbat abból, amit a kapitalizmustól örököltünk... A kapitalis
ta kultúra öröksége nélkül nem építhetjük fel a szocializmust. Nem építhetjük
másból a kommunizmust, mint abból, amit a kapitalizmus hagyott ránk." 27 Le
ninnek ez a megállapítása nemcsak a gazdasági kérdésekre, hanem a hadügyre,
a hadsereg megszervezésére, vezetésére és hadművészetére is teljes egészében
vonatkozik.
Mindezek mellett a párt, a hadsereg vezetői különösen nagy figyelmet for
dítottak a forradalmi és függetlenségi háborúk hadművészetére, a proletariátus
25 Lenin

ö s s z e s Művei. 36. k. B u d a p e s t , 1972. 110. o.

27 Lenin

összes

26 Lenin: A háborúról, hadseregről, és a hadtudományról, i. m. II. k. 464—465. o.
Művei.

38. k. B u d a p e s t , 1973. 135. és 138. o.
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Lenin beszél a Vörös Téren, 1919. május 25-én.
Tőle jobbra Szamuely Tibor.
fegyveres felkeléseinek (1848, 1871, 1905 és 1917) tapasztalataira, Oroszország
népeinek katonai hagyományaira. Messzemenően figyelembe vették, hogy a há
borút a népek vívják, hogy a korszerű háború sokoldalú megpróbáltatásnak te
szi ki a népet és az állam anyagi és erkölcsi-politikai erejét, hogy a háborúban
az győz, akinek több a tartaléka és nagyobb erőforrása van, akinek az olda
lán a néptömegek a háború nehézségei és nélkülözései ellenére kitartanak —
egyszóval, aki a gazdasági, erkölcsi-politikai és katonai potenciálban fölényben
van, s azt képes is kihasználni.
Lenin nagyon sokat fáradozott és szinte minden beszédében hangsúlyozta a
fegyelem elengedhetetlen szükségességét. Az volt a véleménye, hogy a mun
kás-paraszt Vörös Hadseregnek forradalmi vasfegyelem alapján kell felépülnie,
hogy a bevonult vagy behívott állampolgárok kötelesek szó nélkül engedelmes
kedni a szovjethatalom által kinevezett parancsnokok követeléseinek és pa
rancsainak. „Mint a tűztől, úgy kell irtózni az egyes osztagok önkényeskedésétől, a központi hatalommal szembeni engedetlenségtől, mert mindez pusztulás
ra v e z e t . . . Aki nem segíti odaadóan és önfeláldozóan a Vörös Hadsereget, aki
nem támogatja teljes erővel a rendet és a fegyelmet a hadseregben, az áruló
és hitszegő... azt könyörtelenül meg kell semmisíteni — jelentette ki. — Erős
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Vörös Hadsereggel legyőzhetetlenek vagyunk. Erős hadsereg nélkül elkerül«
hetetlenül Kolcsak, Gyenyikin, Jugyenics áldozatai leszünk." 28
A probléma megoldása természetesen nem volt egyszerű és nem történhetett
meg azonnal. Az elvek és rendeletek megjelenése nem jelentette a szigorú vas
fegyelmen alapuló állandó hadsereg máról holnapra való megvalósulását. A
hadseregbe behívottak nagy része, de a párttagok közül is sokan, nem értették,
ellenezték a központi irányítást, a szigorú vasfegyelmet, az alá- és fölérendelt
ségi viszony bevezetését, a múlt hadművészetének elsajátítását, a régi katonai
szakemberek alkalmazását stb. Sok egység vezetésében, tevékenységében még
1919 elején is erősen megvolt az önkéntes időszakot jellemző partizánkodás, az
önállóságra való törekvés. A reguláris csapatok életét, működését szabályozó
központi rendeletektől, a szigorú fegyelemtől, a parancsok ellentmondás nélkü
li végrehajtásától
idegenkedtek.
A lenini irányvonal győzelme a reguláris Vörös Hadsereg építésében a VIII.
pártkongresszuson következett be. Az OK(b)P VIII. kongresszusa 1919. márciu
sában ült össze. Az általános helyzet egyik jellemző vonása, hogy a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom győzelme és az első szocialista köztársaság 1918-as
sikerei lendületet adtak Európa forradalmi mozgalmainak, valamint a gyar
mati és félgyarmati országok nemzeti felszabadító küzdelmeinek. 1919 ta
vaszán Magyarországon győzött a tanácshatalom, Bajorországban a szocialista
forradalom. Sok országban 1918 őszén és 1919 tavaszán kommunista pártok ala
kultak. Lenin kezdeményezésére 1919. márciusában megalakult a III. Interna
cionálé. Európa-szerte mind nagyobb méreteket öltött a nemzetközi szolidaritási
mozgalom Szovjet-Oroszország támogatására.
A másik jellemzője a helyzetnek, hogy az imperialisták fokozták erőfeszíté
seiket és 1919 tavaszán a szovjet köztársaság elleni harcra egyesítették a belső
és külső ellenforradalmi erőket.
A súlyos katonapolitikai helyzet a hadseregfejlesztés meggyorsítását és a le
nini irányvonal határozott és ingadozás nélküli megvalósítását követelte, ezért
volt a hadseregépítés fő kérdés a tanácskozáson.
A párt katonapolitikája, amelyet megvitatás és jóváhagyás céljából a kong
resszus elé terjesztettek, elengedhetetlennek tartotta és követelte, hogy a lehe
tő legrövidebb időn belül be kell fejezni az áttérést a félig partizán jellegű fegy
veres erőről a reguláris, állandó hadseregre, amelyet nem csak az ósztályszempontok, hanem a katonai vasfegyelem forraszt össze.
A Központi Bizottság beszámolóját ez ügyben Lenin tartotta. Rámutatott
azokra a nehézségekre, amelyekbe a párt a hadseregépítés során ütközött.
„Egyik kísérletet a másik után hajtottuk végre, megpróbálkoztunk azzal, hogy
önkéntes hadsereget hozzunk létre, tapogatózva haladtunk előre, keresgéltünk,
próbálgattuk, milyen úton-módon lehet a feladatot az adott körülmények kö
zött megoldani. A feladat azonban világos volt. A szocialista köztársaság fegy
veres védelme nélkül nem lehetünk m e g . . . az uralkodó osztálynak, a proleta
riátusnak, ha valóban uralkodni a k a r . . . ezt katonai szervezetével is be kell
bizonyítania." 29
A beszámoló végkövetkezetése az volt, hogy a pártnak ingadozás nélkül foly
tatnia kell azt az irányvonalat, amelynek célja egy reguláris, centralizált, szi
gorú fegyelmet tartó, állandó osztályhadsereg építése.
Lenin a kongresszuson ízekre szedte a katonai ellenzék állításait és meggyő28 UO. 39. k. B u d a p e s t , 1973. 147—148. O.
29 Uo. 38. k. B u d a p e s t , 1973. 134—135. o.
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ző ellenérvekkel bizonyította hibás nézeteiket. ,,. .. Az ellenzéknek éppen az a
fő hibája — mondta Lenin —, hogy Önök, akiket tapasztalataik kötik ehhez a
partizánharcos szellemhez, akiket a partizán módszerekhez a hősiességnek azok
a hagyományai bilincselnek, amelyek örökké emlékezetesek maradnak, most
nem akarják megérteni, hogy más idők járnak. Most a reguláris hadsereget
kell az első helyre állítani, egy katonai szakemberekkel rendelkező reguláris
hadseregre kell áttérni." 30
Lenin emellett arra is rámutatott, hogy a hadseregbe feltétlen be kell von
ni és helyesen alkalmazni a régi katonai szakembereket. Felhívta a figyelmet
a szabályzatok jelentőségére és elítélte azokat a katonai parancsnokokat, veze
tőket, akik a csapatoknál továbbra is a területi vezetés módszereit és a pa
rancsnokok választásának elvét szerették volna visszaállítani.
A Lenint támogatók a kongresszuson hangsúlyozták, hogy az önkéntes had
sereggel a tapasztalatok szerint nem lehet megvédeni a köztársaságot. Ha nem
teremtenek reguláris hadsereget, amelyben erős a fegyelem, amely jól szerve
zett politikai apparátussal rendelkezik, amely az első parancsra készen áll, hogy
az ellenségre vesse magát, elvész a forradalom. Olyan fegyelmet kellett terem
teni a csapatoknál, hogy azok is ingadozás nélkül kövessék a proletariátust, akik
egyébként a szocializmus ügyéért nem akartak önként harcolni. Szigorú vas
fegyelemmel, a katonai hierarchia áthághatatlan korlátai között a parasztság
ingadozó elemeit is kötelezni lehetett arra, hogy harcoljanak a közös ügyért,
a szocializmus győzelméért.
A kongresszus jóváhagyta és elfogadta a Központi Bizottság lenini irányvo
nalát a hadsereg építésére és megsemmisítő csapást mért a „katonai ellenzék
re". Határozatot hozott az összes döntő kérdésekben és megjelölte a fegyveres
erők építésének további egységes vonalát. A katonai kérdésekben hozott dön
tései elhárították az akadályokat a reguláris Vörös Hadsereg megteremtésének
útjából, s biztosították további fejlődését, fegyelmezett tömeghadsereggé válá
sát, amit már az ország katonapolitikai helyzete nagyon sürgetett.
A kongresszus határozata azt is aláhúzta, hogy a szocialista állam katonai
szervezetének sokkal hatalmasabbnak és erőteljesebbnek kell lennie, mint a
burzsoá országok hadseregei. Szociális összetételét illetően pedig osztályelvre
kell épülnie, s nem lehet „össznépi hadsereg"., A körülményekből kifolyólag
szervezete, kiképzése nem milícia hanem szilárd vasfegyelemre épülő, egysé
ges, központi irányítás alatt álló, állandó, reguláris hadsereg lesz. A párt ebben
látta az egyedüli biztosítékát annak, hogy az eredményeket a legkisebb áldo
zatok árán érjék el.

A Vörös Hadsereg a polgárháború és a külföldi katonai intervenció éveiben
győzelmet aratott az antant védencei, Kolcsak, Gyenyikin, Jugyenyics és
Vrangel felett. A gyakorlat bebizonyította, hogy az imperializmus korszaká
ban csakis új típusú, reguláris hadsereggel lehet megvédeni a szocialista for
radalmat. Engels jövendöléseit is igazolta a történelem, hogy a hatalomra jutott
proletariátus a régi hadsereg helyett új, forradalmi néphadsereget szervez, át
alakítja a háború vezetésének módszereit, formáit, és új hadtudományt, had
művészetet teremt.
30 Az OK(b)P VIII. kongresszusának jkv-e. Goszpolitizdat, Moszkva, 1959. XVI. o. (oroszul).
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A szovjet k o r m á n y a polgárháború győzelmes befejezése után, Lenin t a n í t á 
sára támaszkodva, n e m gyengítette, h a n e m állandóan erősítette és fejlesztette
fegyveres erőit. A Vörös Hadsereg a második világháborúban győzelmet aratott
a kapitalista világ legerősebb hadserege felett. A fasizmus megsemmisítésével
h e r v a d h a t a t l a n é r d e m e k e t szerzett az emberiség ügyének védelmezésében, és ma,
megdönthetetlen erejével, a legfőbb őrzője a népek békéjének.
Szocializmust építő n é p ü n k meleg testvéri szeretettel köszönti a születésé
nek 60. évfordulóját ünneplő szovjet hadsereget. Köszöntjük felszabadítónkat,
nagy fegyverbarátunkat, ünnepeljük azt a fegyverbarátságot, amelyet h a t v a n
évvel ezelőtt, a polgárháború nehéz napjaiban, a 100 ezer m a g y a r internaciona
lista vére hullatásával alapozott meg.

Игнац Ельведи
ОТ НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНОЙ
КРАСНОЙ АРМИИ
Резюме
Цель научной работы: показать, как в исторической обстановке, сложившейся после победы
Великой Октрябрьской социалистической революции, в условиях гражданской войны и ин
тервенции против Российской Советской Социалистической Республики Владимир Ильич
Ленин от мысли Энгельса о „вооруженном народе" дошёл до осознания необходимости
создания регулярной рабоче-крестьянской армии и претворения этого в жизнь.
В статье приводятся, анализируются и оцениваются сделанные во второй половине прошло
го века тезисы Энгельса о вооруженных силах пролетарской революции и о регулярных
буржуазных армиях эпохи.
Позаывая победу Великой Октябрьской социалистической революции, автор наглядно
передаёт, как в изменившихся исторических условиях победившая революция выдвинула
ряд до сих пор неизвестных, неожиданных и не продуманных проблем в вопросах „обороны
социалистической родины" и её вооруженных сил, которые до сих пор еще не были раз
работаны теоретически.
Затем в статье, — основываясь на работах Ленина, на его военно-теоретических трудах
и воинской деятельности, — показывается, как вождь пролетарской революции от мысли
о всенародном вооружении доходит до осознания необходимости постоянной, регулярной
армии, и с преодолением каких трудностей родилась первая в мире социалистического типа
регулярная рабоче-крестьянская Красная Армия.

Ignác

ölvedi

VON DER VOLKSMILIZ ZUR FORMIERUNG DER REGULÄREN
ROTEN ARMEE
1

Resume
Zweck der Studie ist, darzustellen, wie Lenin in der auf den Sieg der Großen
Sozialistischen Oktoberrevolution folgenden geschichtlichen Lage, unter den Umständen des Bürgerkrieges und der Intervention gegen die Rußische Sozialistische
Republik vom Engelsschen Gedanken des „bewaffneten Volkes" zur Erkenntnis der
Notwendigkeit der Schaffung der ständigen regulären Arbeiter-Bauernarmee und
zur Annahme derselben gelangt ist.
Die Arbeit bespricht, analysiert und bewertet die Feststellungen von Engels aus
der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts über die bewaffnete Macht der Proletarierrevolution und den regulären bürgerlichen Armeen jenes Zeitalters.
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Die Große Sozialistische Oktoberrevolution darstellend legt der Verfasser klar dar,
daß uniter den veränderten geschichtlichen Umständen die siegreiche Revolution in
der Frage der „sozialistischen Landesverteidigung" und ihrer bewaffneten Macht
viele bisher unbekannte, unerwartete und nichtgeahnte Probleme aufgeworfen hat,
die noch nicht einmal theoretisch ausgearbeitet waren.
Hierauf zeigt die Studie, auf die Werke, die kriegstheoretische und militärische
Tätigkeit Lenins gestützt, wie Lenin von der Bewaffnung des ganzen Volkes zur
Erkenntnis der Notwendigkeit einer ständigen regulären Armee gelangt ist, und
nach Überwindung welcher Schwierigkeiten die erste reguläre Rote Armee der
Arbeiter und Bauern sozialistischen Typs dieser Welt geschaffen wurde.

