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„Az a bizalmatlanság, amely ezelőtt 
minden hatalom hadseregét misztikus 
titoktartással vette körül, többé nem lé
tezik . . . a hadügyekben manapság ki
alakult a nyilvánosság" — írta Engels 
1855-ben „Európa hadseregei" c. mun
kájában.1 Engels a Putnam's Monthly 

1855 augusztusi, szeptemberi és decem
beri (XXXII. XXXIII. XXXIV.) szá
maiban folytatásokban megjelent 
„Európa hadseregeidben a korabeli 
fegyveres erők marxista hadtudományi 
ismertetését és elemzését, „a tények he
lyes értékelését" hajtotta végre. 

A szocialista hadtudomány különböző 
ágainak hazai és külföldi művelői a 
szükséges katonai titoktartás mellett 
mindig szem előtt tartották a hadtudo
mány klasszikusának ezt a megállapí
tását. A szocialista hadtudomány ma
gyar kutatói munkájuk eredményeit 
rendszeresen a nagy nyilvánosság elé 
tárták. E nemes hagyománynak megfe
lelően Szántó Imre és munkaközössége 
is a nyilvánosságnak szánják a katonai 
kérdésekkel foglalkozó színvonalas 
gyűjteményes művüket. 

„A könyvet — írják az előszóban a 
szerzők — a magyar újságolvasók né
pes táborának ajánljuk. Tartalmilag és 
szerkezetileg úgy állítottuk össze, hogy 
az elmúlt két évtized hadtudományi ku
tatásainak eredményeit is megismerhes
sék. De a könyvben foglaltakat a kato
nai szakemberek is felhasználhatják 
meglévő ismereteik bővítésére és fel
frissítésére. Mindamellett a fő célunk az 
volt, hogy megkönnyítsük a napi politi
kai és katonapolitikai hírek megérté
sét, mindenekelőtt a katonapolitikai 
események értelmezését."2 

A mű elolvasása mindenkit meggyőz-
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het arrol, bogy a szerzők nem túloznak, 
mert — a korlátozott terjedelem dacá
ra — a fenti célkitűzéseknek eleget tet
tek. Az olvasók nagy tábora hasznos és 
régóta nélkülözött kézikönyvet kapott. 
Segítségével könnyebben el tudnak iga
zodni a világon nap mint nap felvetődő 
bonyolult katonai problémákban és a 
szerteágazó katonapolitikai események
ben. 

E gyűjteményes munka nagyon hasz
nos szolgálatot tesz szocialista honvé
delmi nevelésünk ügyének is. 

Szántó Imre és munkaközössége a ki
advány szerkezeti felépítésével is elő
segítik a jól kiválasztott katonai kérdé
sek, a tartalom megértését. A munka 
első részének hat fejezetében a szerzők 
a korszerű hadtudományi elveket is
mertetik. Kitűnően megoldják a fontos 
hadtudományi tételek és kérdések ösz-
szefoglalását. 

Az első fejezetben a hadtudomány 
fejlődésének főbb állomásait mutatják 
be az ókortól napjainkig. A korszerű 
szocialista és burzsoá hadtudományról 
és ágazatairól sikerült kiemelkedő szin
tézist alkotniuk. Ismertetik a szocialista 
hadtudomány tagolását. Ennek ágai: 
hadtudomány általános elmélete, a had
művészet elmélete, a hadtörténelem, a 
katonai kiképzés és nevelés elmélete, a 
katonai rendszer elmélet, a katonai ve
zetés elmélete, a katonaföldrajz, a hadi
technikai tudományok és a hadigazda
ságtan. E jól sikerült fejezetben a szer
zőknek az arányok jobb elosztásával ta
lán lehetőségük adódott volna arra. 
hogy még gazdagabban vázolják fel a 
hadtudomány fejlődésének állomásait. 
Különösen a XVI—XVII. század sok 
esetben idézett híres katonai teoretiku
sai tételeinek ismertetése tette volna 
teljesebbé ezt a részt. Például Niccolo 
Machiavelli Hadművészet című művé
nek értékelése: Montecuccoli nézeteinek 
bemutatása, aki megpróbálta kidolgozni 
„a hadtudomány fő szabályait" ; Feuqui-
res pedig az elsők között tett kísérletet 
a hadművészet egész rendszerének ki
fejtésére; Paul Hoste 1697-ben A hadi
flották művészete címmel írt könyvé
nek ismertetése. 

Ügy vélem, hogy teljesebb kép ala
kult volna ki az olvasókban ha a szer
zők ismertetik a jeles magyar katonai 
ideológusok — Zrínyi Miklós, Stromfeld 
Aurél és mások — hadtudományi né-
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zeteit; ha nagyobb részletességgel fog
lalkoznak a szocialista hadtudomány 
megalapítójának, Engelsnek a művei
vel. Engels a hadtudomány minden te
rületére kiterjedő ma is érvényes 
iránymutató tételeket alkotott. Ezek
nek nem kis része ismeretlen a széles 
közvélemény előtt. 

Az első rész második fejezete foglal
kozik a katonapolitika és a katonai 
doktrína fogalmával. A szerzői kollek
tíva összefoglalása visszatükrözi azokat 
a vitákat, amelyek a katonapolitika és 
katonai doktrína fogalmának és egy
máshoz való viszonyuknak meghatáro
zása körül folyt a külföldi és hazai szo
cialista hadtudományi kutatók körében. 
E mellett azonban a politika és a had
ügy e bonyolult problémakörének 
vizsgálatakor saját álláspontjukat is 
megfogalmazták. 

Érdemes meghatározásaikat idézni: 
„A katonapolitika az országok és pár

tok egységes politikájának a hadügyre 
(honvédelemre) vonatkozó része."3 

„A katonai doktrína egy állam vagy 
koalíció tudományosan megalapozott 
hivatalos nézeteinek összessége, ame
lyek egy esetleges háború társadalmi, 
politikai és katonai jellegére, az ország 
és a fegyveres erők építésére, a várható 
fegyveres küzdelem módjaira és for
máira vonatkozik.'"' 

A szerzők a továbbiakban felvázolták 
a szocialista katonai doktrína jellem
zőit, valamint az Amerikai Egyesült Ál
lamok, Franciaország és az NSZK kato
nai doktrínáit. 

Az egyik legterjedelmesebb fejezet a 
harmadik, amelyben a szerzők a fonto-
sabb hadászati, hadműveleti és harcá
szati alapfogalmakat lexikális formá
ban foglalják össze. Ismertetik a marxiz
mus—leninizmus álláspontját a háború 
és a fegyveres küzdelem törvényeiről és 
korunk háborúinak típusairól. Részlete
sen elemzik az esetleges rakéta-atom 
világháború jellemzőit. A második vi
lágháború óta lezajlott és ma is folyó 
különféle típusú háborúk ismérveit és 
törvényeit bár bemutatják, de érdemes 
lett volna egy kicsit bővebben vizsgálni. 
Az emberek nap mint nap szembe ta
lálják magukat e háborúkkal és sajnos 
nem minden esetben kapnak szakszerű 
katonai magyarázatot. A szerzők vilá
gosan határozzák meg a nagyon fontos 
és sokszor használt hadtudományi alap-

— 112 — 



fogalmakat. Példának megemlítek né
hányat: a hadművelet, a front, a hadá
szati csoportosítás, az ütközet, a csapá
sok fajtái és a harcrend leglényegesebb 
vonásait. 

Az olvasó a negyedik fejezetben ki
tűnő áttekintést kap a korszerű fegy
verzetről és harci technikai eszközökről. 
Megismerheti az atomfegyvereket, rob
bantási módjaikat és hatásukat. A ve
gyi- és biológiai fegyvereket, a rakéta 
fegyvereket, a korszerű repülőgépek, a 
hadihajók, a harckocsik, a páncélozott 
csapatszállító járművek, a tüzérségi lö
vegek és gyalogsági fegyverek jellem
zőit. 

A szerzők az ötödik fejezetben a had
színterek problémáját vizsgálják beha
tóan. Érdekes az a rész, ahol az impe
rialista hatalmak Európa hadszínterével 
kapcsolatos elgondolásait elemzik. A 
hatodik fejezetben a hadigazdaság kér
déseit tárgyalják. A hadipotenciál fo
galmáról és alkotó elemeiről a szerzők 
az alábbi meghatározást adják: 

„A hadipotenciál egy állam vagy koa
líció békében kialakított, rejtett és fel
tételezett maximális képessége arra, 
hogy területét, társadalmi rendszerét és 
népét megvédje az agresszorral szem
ben. 

A hadipotenciál elemei: 
— erkölcsi-politikai potenciál, 
— gazdasági-hadigazdasági potenciál, 
— tudományos-technikai potenciál, 
— katonai potenciál."3 

A könyv első részét a felhasznált fon-
tosabb forrásmunkák jegyzéke zárja. 
Ide kívánkozik az a megjegyzés, hogy a 
szerzők részletesebb bibliográfia össze
állításával erősíthették volna az alma
nach kézikönyv jellegét. Az ilyen bib
liográfia segítségével egy-egy téma 
iránt alaposabban érdeklődő olvasó 
ugyanis hasznos útmutatást kaphatott 
volna, akár valamelyik katonai teore
tikus eredeti műveihez, akár a hadtu
domány valamely ágát részletesen tár
gyaló munkához. 

Szántó Imre és munkaközössége gyűj
teményes művükben a második résznek 
— a kapitalista államok haderőinek 
vizsgálatának és bemutatásának — na
gyobb terjedelmet szenteltek. Három 
fejezetben több mint kétszáz oldalon is
mertetik az imperialista katonai tömbö
ket, a vezető tőkés hatalmak katonai 
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szövetségeseit és a katonai blokkoKon 
kívül álló országok katonai adatait. 

Az első fejezet az Amerikai Egyesült 
Államok szolgálatában álló imperialista 
katonai tömböket mutatja be. Az olvasó 
számos vázlat segítségével részletesen 
megismerheti a NATO, a CENTO, a 
SEATO és az OAS létrehozásainak kö
rülményeit, szervezeti felépítésüket, 
történetüket, a tagállamokat, a gazda
sági potenciáljukat, a katonai vezető 
szerveket és a fegyveres erőket. A szer
zők kitűnő szerkezeti felépítésben és 
gazdag anyaggal ismertetik az imperia
lista katonai tömbökben részt vevő tag
államok általános adatait és katonapo
litikájukat, a katonai vonatkozású gaz
dasági adataikat és a katonai potenciál
jukat, nem utolsósorban a fegyveres 
erők felépítését és legfontosabb jellem
zőit. 

Az imperialista hatalmak katonai 
szövetségeseivel, az USA által létreho
zott kétoldalú katonai egyezményekkel a 
második fejezet foglalkozik. Ezek be
mutatása a már az előzőleg jól bevált 
formában történik. A szerzők ismerte
tik az amerikai—dél-koreai, az ameri
kai—tajvani szerződéseket és a részt 
vevő államok katonapolitikáját, a leg
fontosabb általános és katonai adatait. 

Az utolsó fejezetben, a katonai szö
vetségen kívül álló kapitalista országok 
katonai jellemzőit mutatják be az ol
vasónak. Az áttekinthetőséget segítik 
elő a szerzők, amikor kontinensenként 
— Európa, Közel-Kelet, Afrika, Ázsia 
— tagolva mutatják be a katonai szö
vetségeken kívül álló államok adatait. 
Ügy gondolom, hogy a jól sikerült ta
golás pozitívumait tovább erősítik, ha a 
szerzők a nem kapitalista fejlődés útján 
haladó országokat — EAK, Szíria, Algé
ria, Guinea, Burma, stb. — valamilyen 
formában külön csoportosítva ismerte
tik. 

A szerzői kollektíva által színvonala
san megírt, gazdagon illusztrált és jól 
szerkesztett gyűjteményes mű komoly 
tudományos és nevelői funkciót tölt be, 
égető társadalmi és honvédelmi igénye
ket elégít ki. Kézikönyv jellegű munká
jukat haszonnal forgathatja a katonai 
kérdések iránt érdeklődő széles olvasó 
tábor, de különösen az oktatók és pro
pagandisták — a polgári életben és a 
fegyveres erőkben egyaránt. 

Á. T. 
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