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ENGELS-EMLÉKÜLÉS A HADTÖRTÉNELMI INTÉZETBEN 
(1970. december 4.) 

gels felkészült a katonai ismeretek el
sajátítására. Megszerezte és gondosan 
feldolgozta kora legjobb katonai szak
értőinek — Clausewitz, Jomini, Károly 
főherceg stb. — műveit, átnézte a fon-
tosabb katonai szabályzatokat, alapo
san megismerte a hadtörténelem kima
gasló eseményeit. S az eredmény? A 
nagyközönség és a katonai szakértők 
úgy vélték, hogy például a „Po és Raj
na" című 1859-ben írt nagyszerű stra
tégiai tanulmánya valamelyik ismert 
porosz tábornok álnéven írt munkája, 
annyira magán viselte a mű a katonai 
szakértelem vonásait. 

Engels azonban nem l'art pour l'art 
foglalkozott katonai kérdésekkel. „Sem
mi sem függ annyira a gazdasági elő
feltételektől, mint éppen a hadsereg 
és a flotta" — állapítja meg egyhelyütt 
Engels. Ezt a tényt további társada
lom- és gazdaságtörténeti tapasztalatok 
szerzésére használva rendkívül fontos 
általános elvi és gyakorlati tapasztala
tokat szűr le. S ennél talán még fon-
tosabb az a körülmény, hogy Engels és 
Marx olyan filozófusok voltak, akik 
nemcsak magyarázni, hanem tudomá
nyos tervszerűséggel meg is akarták 
változtatni a világot. A szocialista for
radalom sikeres kivívásához pedig el
engedhetetlenül szükséges volt a fegy
veres felkelés marxista elméletének a 
kidolgozása. 

Liptai Ervin Engels katonai munkás
sága általános értékelését felvázoló be
vezetője után néhány lényeges részlet
probléma elemzésére került sor. 

Nagy János alezredes (ZMKA) „A 
proletár osztályharc és hadsereg En-

A haladó emberiség 1970-ben ünne
pelte Engels Frigyes, a nagy tudós és 
forradalmár születésének 150. és halá
lának 75. évfordulóját. Ez alkalomból 
a Hadtörténelmi Intézet — a Zrínyi 
Miklós Katonai Akadémia és az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem Bölcsészet
tudományi Karának közreműködésével 
— tudományos emlékülést rendezett. 
Az itt elhangzott referátumok Engels 
életművének egyik lényeges alkotóele
mével, hadtörténelmi és hadtudományi 
munkásságával foglalkoztak. 

Bevezető előadásában (Engels Fri
gyes, a marxista hadtudomány meg
alapozója) dr. Liptai Ervin ezredes 
(Hadtörténelmi Intézet) kettős célt tű
zött maga elé. Egyrészt fel akarta tárni 
azokat az indítékokat, amelyek Engelst 
a hadtudományok felé vezették (meg 
kell jegyeznünk, hogy Engels munkás
ságának jelentős része — összes művei
nek mintegy 35—40% — közvetve, vagy 
közvetlenül katonai vonatkozású), más
részt vázolni kívánta Engels tudomá
nyos munkamódszerének egyes jellem
ző sajátosságait, s a további tudomá
nyos kutatás elősegítése végett rá akar
t a irányítani a figyelmet Engels kato
nai munkássága néhány, napjainkban 
is különleges jelentőségű részterüle

tére. 
A referátum megállapítja, hogy En

gelst részben a közte és Marx között 
kialakult és mindvégig bámulatos ered
ményességgel alkalmazott munkameg
osztás, másrészt személyes tapasztala
tai, egyéni érdeklődése ösztönözte a ka
tonai kérdések elmélyültebb tanulmá
nyozására. Nagyon tanulságos és meg
szívlelendő az a módszer, ahogyan En-
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gels katonapolitikai munkásságában" 
című referátumában szemléletesen, 
meggyőző, bizonyító erővel mutatta 
meg azt az utat, amelyet a marxista 
forradalom elmélete az 1848-as polgári 
forradalmaktól kezdve az imperializ
mus kezdetéig, a századfordulóig meg
tett. A beszámoló érdeme, hogy tények
kel bizonyította: a marxizmus nem 
dogma, hanem a társadalom és a tu
domány fejlődésével együtt haladó, sőt 
azt többször is megelőző eszme. A re
ferátum nyomatékosan kiemelte azt a 
tényt, hogy a hadsereg és a haditech
nika fejlődése a XIX. század második 
felében milyen forradalmi változásokat 
hozott a fegyveres felkelés marxista el
méletében. „A proletár osztályharc 
mind szélességben, mind mélységben 
rendkívül gyors ütemben terjedt." Eh
hez a harchoz új módszerek kellettek. 
A barikádharcot, Engels harcos ifjú
korának legendássá vált harcmódját, 
az új fegyverek teljesen korszerűtlen
né tették; ezt az 1871-es párizsi kom
mün tragikus tapasztalatai is igazolták. 
Engels azt is helyesen ismerte fel, hogy 
elmúltak azok az idők, amikor néhány 
lelkes fiatal forradalmár az egész nép 
számára kivívhatta a győzelmet. Most 
már az egész nép teljes erejére van 
szükség, hogy a burzsoázia jól kiépí
tett államgépezetét, s kiválóan felsze
relt fegyveres erőit léküzdhessék. Ez 
magyarázza, hogy Engels oly nagy fi
gyelmet fordított a porosz véderőre-
formra. Lehetőséget látott benne, hogy 
a munkásosztály, elsajátítva a katonai 
ismereteket, adott esetben a forrada
lom javára kamatoztathassa új képes
ségeit. 

Befejezésül Engelsnek a győztes pro
letárforradalom és a szocialista állam 
hadseregére vonatkozó gondolatait ele
mezte az előadás. 

Figyelemre méltó, s a nagyközönség, 
de még a hivatásos történészek előtt 
sem minden aspektusában isimert kér
dést választatta tárgyául dr. Urbán 
Aladár (ELTE): „Engels és az 1848-as 
farradalom katonai tapasztalatai" cí
mű referátuma. A szerző az 1848 ta
vaszán Magyarországon lejátszódott 
forradalmi eseményeket európai ke
retbe helyezte s megállapította, hogy 
jelentőségük első pillanatában eltör
pült a párizsi és bécsi forradalom lát
ványos eseménysorozata mellett. Ezzel 

magyarázható, hogy 1848-ban még sem 
Marx, sem Engels nem fordított na
gyobb figyelmet a magyarországi 
ügyekre, tájékozottságuk sem lehetett 
kielégítő, hisz' nem tudván magyarul, 
értesüléseiket elfogult, vagy a körül
ményeket nem pontosan ismerő nyu
gati hírforrásokból merítették. A hely
zet gyökeresen megváltozik 1849-ben, 
amikor a többi forradalmat már lever
te a reakció, s Magyarország maradt a 
szabadság egyedüli bástyája. Ekkor 
már, noha ismereteiket változatlanul 
pontatlan hírékből szerezték, értékes 
katonai és politikai következtetéseket 
vontak le a magyarországi helyzetről. 
Tulajdonképpen csak a forradalom 
után, a magyar emigráció útján ismer
hették meg a maguk valóságában a 
magyar forradalom fő kérdéseit. Ekkor 
— sajnos, már későn — bírálva a ma
gyar kormány, s később a Kossuth-
emigráció politikáját, reálisan értékel
ték a magyar forradalom esélyeit és 
nemzetközi összefüggéseit. 

Engels azzal a gondolattal is foglal
kozott, hogy nagy átfogó tanulmány
ban dolgozza fel a magyar szabadság
harc katonai és politikai kérdéseit. 
Sajnos, ez a számunkra oly jelentős el
gondolás csak terv maradt. 

Befejezésül Engels katonai tevékeny
ségének egy kevésbé ismert oldalával 
foglalkozott dr. Ács Tibor alezredes 
(Hadtörténelmi Intézet) referátuma: „A 
XIX. századi gyarmati háborúk és ta
nulságaik Engels műveiben". E hatal
mas kérdéskomplexumból a szerző he
lyes érzékkel három lényeges kérdés
csoportot ragadott ki: 1. a marxista 
katonai elmélet és a gyarmati hábo
rúk, 2. az ázsiai hadügy problematiká
ja, 3. a kis háború „engelsi" koncep
ciója. 

Az első kérdéscsoporttal kapcsolat
ban Ács Tibor a marxista hadtudo
mány három lényeges problémáját he
lyezte új megvilágításba: az igazságos 
háborút, a totális háborút, valamint a 
hadsereg és a gazdasági-társadalmi élet 
kapcsolatát. A gyarmati háborúk 
ugyanis sakkal leplezetlenebbül, sokkal 
brutálisabban tárták fel a kapitalista 
hódító politika jellemvonásait, mint az 
európai fegyveres konfliktusok, s így 
a belőlük levont következtetések ma is 
értékesek számunkra. 
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Rendkívül érdekes és napjainkban 
sűrűn vitatott kérdés az ún. ázsiai ter
melési mód problematikája. A kérdés 
katonai vonatkozásait vizsgálva Engels 
megállapítja, hogy a speciális ázsiai 
hadügy a XIX. században már nem éri 
el az európai hadügy színvonalát, és 
sem a régi módon, sem hevenyészett 
reformkísérletekkel (Engels e kétféle 
megoldási kísérletre a kínai és a per
zsa példával utal) nem veheti fel a 
harcot, gyökeres társadalmi változások 
nélkül, az európai gyarmatosító hatal
makkal. 

Befejezésül az előadás a francia— 
algériai háború tapasztalataiból kiin

dulva a kis háború elméleti és gyakor
lati kérdéseinek „engelsi" felfogását 
vizsgálja. Megállapítja, hogy jóllehet 
Engels sokat merített a kiváló porosz 
katonai író, Decker tábornok idevonat
kozó munkásságából, de következteté
seiben túllépett mesterén. Zseniális, 
máig is érvényes előrelátással felisu 

merte, hogy a kis háború jelenti a 
megoldást az elnyomott népek számára, 
s ennek mesteri alkalmazása lehetősé
get nyújt arra, hogy kis, elnyomott né
pek nagyhatalmak korszerű hadseregei
vel szemben is helytállhassanak. 

R. Gy. 
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AZ ELMŰLT ÉV ESEMÉNYEIBŐL 

A HADTÖRTÉNELMI OSZTÁLY 
tudományos munkatársai 1970-ben a 
Magyar Néphadsereg, a TIT Hadtudo
mányi Szakosztálya és más társadalmi 
szervezetek rendezvényein, továbbá ha
zai és külföldi konferenciákon és ülé
seken 252 előadást, illetve referátumot 
tartottak. Ebből 98 előadás vidéken, 17 
pedig külföldön (a Szovjetunióban, Bul
gáriában, Lengyelországban, Csehszlo
vákiában és Olaszországban) hangzott 
el. Az előadások, illetve referátumok 
a szovjet hadsereg magyarországi fel
szabadító hadműveleteivel, a magyar 
antifasiszta ellenállási mozgalommal, 
valamint a Magyar Néphadsereg törté
netével kapcsolatos elvi kérdéseket 
ölelték fel. Osztályrendezvényeken sor 
került a tudományos munkatársak be
számolóinak értékelésére és a hazánk
ban kutató külföldi történészekkel foly
tatott tapasztalatcserékre is. 

A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSA
SÁG Vörös Hadseregében működő 12. 
számú páncélvonat, amely az Úttörő 
Szövetség kezdeményezésére — a HM 
és a Közlekedés- és Postaügyi Minisz
térium támogatásával — a miskolci 
Járműjavítóban épült újjá a Tanács

köztársaság 50. évfordulója alkalmából, 
befejezte kétéves országjáró körútját. 
Kővári János őrnagy parancsnoksága 
alatt a páncélvonat az ország vala
mennyi megyéjét érintve 440 város és 
község vasútállomására futott be. A 
legendáshírű páncélvonatot és a Had
történeti Múzeum által a páncélvonat
hoz kapcsolt két kocsiban rendezett ta
nácsköztársasági kiállítást 792 000 ér
deklődő tekintette meg. A páncélvonat 
563 napot üzemelt mozgó múzeumként. 
1971. március 21-én országos úttörőta
lálkozó keretében a Miskolchoz tartozó 
Csanyik-völgyben emlékmúzeummá 
avattak. 

KLAPKA GYÖRGY HONVÉDTÁ
BORNOK Párizsban élő unokája, Mme 
de Klapka 1970 decemberében az Or
szágos Hadtörténeti Múzeumnak aján
dékozta nagyapja négy kardját. Ezek 
közül egy a tábornok szolgálati kardja 
volt. A legdíszesebb kivitelűt a Solin-
gen-gyár ajándékozta „Komárom hősé
nek". A kardok a Hadtörténeti Mú
zeum 1848—49-es kiállításán tekinthe
tők meg. 

Molnár Pál 
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