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LENIN ÉS A HADTÖRTÉNELEM
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LENIN MŰVEI eszmeileg rendkívül gazdagok, s megala
pozott és részletes választ kapunk bennük a marxista elmélet
valamennyi fontos kérdésére.
A halhatatlan Lenin örökérvényű tanítása rendkívül nagy
hatású fegyver abban a harcban, amelyet pártunk és az egész
szovjet nép vív a kommunista társadalom felépítéséért.
Vlagyimir Iljics tudományos érdeklődési köre mérhetet
lenül széles és valóban korlátlan volt. Az emberi tudás legkü
lönbözőbb ágai iránt érdeklődött. Lenin tevékenységének j e 
lentős részét alkotta a hadtörténelem tanulmányozása. Mun
kájának ezt a részét azonban még nem eléggé ismerjük. Azok
az általános művek, amelyek a lenini katonai elméleti hagya^tékkal foglalkoznak, csak részben érintik Lenin hadtörténelmi
tevékenységét.
Tanulmányomnak az a célja, hogy megmutassam, milyen
alaposan és céltudatosan tanulmányozta Lenin a hadtörténel
met, és milyen hozzáértőén használta fel tapasztalatait azok
nak a konkrét feladatoknak a megoldásakor, amelyek a dolgozó
tömegek forradalmi harcának vezetésével kapcsolatban a kom
munista párt előtt álltak.
*
Lenin igen nagyra értékelte a történelmi ismereteket. Mű
veiben nemegyszer hangsúlyozta, hogy a társadalomtudomány
terén a legfontosabb az, hogy ne feledkezzünk meg az „alap
vető történelmi összefüggésekről, s minden kérdést abból a
szempontból vizsgáljunk, hogyan jött létre a szóban forgó j e * Megjelent a »BOCHHO HCTOPHHCCKHH ÍKypHa*« c í m ű folyóirat 1960. 4. s z á m á b a n . .
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lenség a történelem folyamán, milyen főbb szakaszokon ment át
a fejlődése során, s ennek a fejlődésnek a szempontjából vizs
gáljuk meg, hogy mivé lett most". 1
A történelem, tanulmányozása, a társadalmi fejlődés Marx
által feltárt objektív törvényeinek megismerése — tanította
Lenin —• lehetővé teszi, hogy helyesen értelmezzük a társa
dalmi élet mai jelenségeit és ugyanakkor előre lássuk a jövőt.
A marxizmus — írta — minden kérdést történelmi alapra h e 
lyez, de „nem abban az értelemben, hogy csak magyarázza a
múltat, hanem a jövő merész előrelátása és a jövő megvalósí
tására irányuló bátor gyakorlati tevékenység értelmében is". 2
Ezzel kapcsolatban Lenin nélkülözhetetlennek tartotta az:
emberiség egész fejlődése során felgyülemlett történelmi ta
pasztalatok gondos tanulmányozását. Lehetetlennek tartotta,
h o g y ' a párt a történelem ismerete nélkül tudatosan tevékeny
kedjen a kommunizmus győzelméért vívott harcban.
Leninnek a történelmi ismeretek elsajátítására vonatkozó
útmutatásai teljes mértékben vonatkoznak a hadtörténelemre
is, amely elidegeníthetetlen része az emberi társadalom általá
nos történetének. Lenin számtalanszor hangsúlyozta a háborúk;
és a hadművészet története tanulmányozásának fontosságát.
Közismertek ezek a szavai: „Nevetséges, ha valaki nem ismeri
a hadtörténelmet. . ." 3
Lenin nem véletlenül érdeklődött a hadtörténelem és álta
lában a hadügy iránt. Ezt az érdeklődést az a konkrét helyzet
váltotta ki, amelyben Vlagyimir Iljics forradalmi tevékenysége
lezajlott. Az oroszországi dolgozó tömegek forradalmi harcá
nak sikeres vezetése, a szocialista forradalom előkészítése és
végrehajtása, továbbá a forradalom győzelme után a szocialista
haza fegyveres védelmének megszervezése alapos katonai t u 
dást kívánt. „Nézzük meg közelebbről a hadügyeket — í r t a
Lenin. — Azok a szociáldemokraták, akik csak valamelyest is
járatosak 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 katonai szervezetnek, mint olyan
eszköznek, amelyet a nép tömegei és a nép osztályai a nagy
történelmi összeütközések eldöntésére használnak fel." 4
Ebből fakadt az a követelmény a párttagokkal, különösen
1 Lenin
2 Lenin
3
Lenin
4
Lenin
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a párt vezetőivel szemben, hogy elmélyülten tanulmányozzák
a hadügyet. Kétségtelenül ilyen követelményt támasztott ma
gával szemben Lenin is, a párt vezére. Lenin egész forradalmi
tevékenysége folyamán rendkívül figyelmesen tanulmányozta
a hadügyet, s ennek keretében a hadtörténelem évszázados ta
pasztalatait.
Azok a személyek, akik jól ismerték Lenint, visszaemléke
zéseikben leírják — bizonyítják egyébként ezt Lenin első mü
vei is —, hogy Vlagyimir Iljics m á r fiatal korában tanulmá
nyozta Marx és Engels müveit, köztük az olyan klasszikus al
kotásokat, mint az „Anti-Dühring", „A polgárháború Francia
országban", ,,A család, a magántulajdon és az állam eredete",
,,A németországi parasztháború" stb., amelyekben a marxizmus
általános tételei mellett a háborúk és a hadügy története mate
rialista értelmezésének lényege is megtalálható. Lenin később
is sokszor vette .kezébe Marx és Engels írásait, újra meg újra
átolvasta azokat, hogy az orosz proletariátus forradalmi moz
galmának konkrét viszonyai között felhasználja a bennük levő
felbecsülhetetlen értékű eszmei gazdagságot.
Marx és Engels munkáinak elmélyült tanulmányozása mel
lett Lenin igen nagy figyelmet szentelt az orosz és nyugat-euró
pai hadtörténészek és katonai teoretikusok műveinek is. Mint
Krupszkaja írja, Lenin „nemcsak Marxnak és Engelsnek a for
radalomról és felkelésről írt valamennyi munkáját olvasta, ta
nulmányozta a lehető leggondosabban és gondolta át, hanem
sok hadművészeti könyvet is olvasott, s közben igen alaposan
fontolgatta a fegyveres felkelés technikáját és megszervezését.
Sokkal többet foglalkozott ezzel a dologgal, mint ahogy azt
tudják." 5
Lenin hangsúlyozta, hogy ne mondjunk le az ismereteknek
azokról a tartalékairól, amelyeket az emberiség a múltban meg
teremtett, a burzsoá tudomány ránk maradt örökségéről, ellen
kezőleg, minél teljesebben használjuk fel azt saját érdekünk
ben, vegyük ki a burzsoá tudósok munkáiból mindazt, ami ér
ték, s határozottan dobjuk félre a reakciós eszméket. A burzsoá
tudomány kritikusan való tanulmányozásáról szólva Lenin a
burzsoáziának a háborúk és a hadművészet története területén
ránk maradt örökségét is értette. Rámutatott például, hogy a
pártmunkások számára sok haszonnal járhat, ha tanulmányoz
zák Clausewitznak, a XIX. század első harmada nagy német
hadtörténészének és katonai teoretikusának műveit. 6
Lenin nemcsak egyszerűen felszólította a pártmunkásokat,
5 Krupszkaja: Visszaemlékezéseim Leninre. 92. old. (oroszul.)
Lenin műveinek gyűjteménye, XII. kötet, 390. old. (oroszul.)
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hogy sajátítsák el a burzsoá tudomány által felhalmozott isme
reteket, hanem maga mutatott példát arra, hogyan kell azokat
alkotóan felhasználni a szocialista forradalom győzelméért ví
vott harcban. Lenin ránk maradt írásos hagyatéka alapján k é 
pet alkothatunk magunknak arról, milyen határtalan figye
lemmel és elmélyülten tanulmányozta pártunk alapítója a had
történelmet.
Lenin tudományos tevékenységének fontos részét alkotta
ama fegyveres harc tapasztalatainak a tanulmányozása, ame
lyet a francia proletariátus a párizsi kommün napjaiban ví
vott. Ránk maradt az a jegyzet, amelyet Lenin 1895 júniusában
készített Lefrancais francia történész „A párizsi kommunárdok
mozgalma 1871-ben" című könyvének első részéből.
1904 márciusában Lenin három előadás-vázlatot készített
a párizsi kommünrol. 7 Később, 1905 elején, „Előadástervezet
a kommünrol" címmel részletes beszédvázlatot állított össze.
Ennek alapján tartotta meg 1905. március 5-én (18-án) előadá
sát Genfben az orosz politikai emigránsok számára. 8
Ezeknek az okmányoknak az elemzése azt bizonyítja, hogy
Vlagyimir Iljics nemcsak Marxnak „A polgárháború Francia
országban" című ismert munkáját tanulmányozta gondosan, h a 
nem más történészek műveit is. Jegyzeteiben olyan tényada
tokat találunk, amelyeket George Weill és Lissagaray írásai
ból vett át.9
A kommün áldozataira vonatkozó számadatokat például
Lissagaray művéből vette. 10
Leninnek a párizsi kommün tapasztalatai iránti érdeklő
dését tanúsítják továbbá azok a jegyzetek, amelyeket Hanotaux
„A mai Franciaország története" 1 1 című könyvéről 1905 március
első felében készített. E jegyzetek, amelyeket Lenin a párizsi
kommünrol tartott előadásához használt fel,12 arról tanúskod
nak, hogy Vlagyimir Iljics többek között a Thiers-kormány
1870—71. évi tevékenységével is foglalkozott.
Az első orosz forradalom kezdete megkívánta a p á r t u n k 
tól, hogy konkrétan foglalkozzon a fegyveres harc megvívásá
nak módjaival. Lenin hallatlan energiával fogott hozzá a fegy
veres felkelés történelmi tapasztalatainak gyakorlati tanulmá
nyozásához. Rendkívül gondosan szerkesztette meg például
^ L e n i n M ű v e i n e k g y ű j t e m é n y e , XXVI. kötet, 49—58. old.
8 L e n i n Művei, 8. kötet, Szikra, 1954. 199—202. old.
9 G. Weill: H i s t o i r e du m o u v e m e n t social en F r a n c e 1852—1902. P á r i z s , 1904r
L i s s a g a r a y : H i s t o i r e de la C o m m u n e de 1871. P á r i z s , 1896.
10 L e n i n Művei, 8. kötet, Szikra, 1954. 201. old.
n G. H a n o t a u x : Histoire d e la F r a n c e c o n t e m p o r a i n e 1871—1900, t. I. L e
g o u v e r n e m a n t de M. T h i e r s . P á r i z s , 1903.
12 Lenin m ü v e i n e k g y ű j t e m é n y e , XXVI. kötet, 59—60. old. (oroszul.)
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Cluseret tábornok emlékiratai 13 második kötetének egyik orosz
nyelvre lefordított fejezetét, amely az utcai harcokkal foglal
kozott. A fordítás az „Előre" című újságban ,,Az utcai harc
ról (A kommün tábornokának tanácsai)" címmel 1905. március
23-án (10-én) jelent meg. A cikk előszavát, amely Clauseretnek, a kommün tábornokának életrajzát ismerteti, Lenin írta. 14
1913 októberétől decemberéig Vlagyimir Iljics gondosan
tanulmányozta a „Friedrich Engels és Karl Marx levelezése
1844 és 1883 között" című négykötetes munkát, amely 1913ban jelent meg Németországban német nyelven. Ma is megvan
az a vastag füzet, amelyben Lenin mintegy 300 levelet kijegy
zetelt, 15-ből pedig kivonatokat készített. Lenin eme jegyze
teit és kivonatait 1959-ben külön kötetben adták ki.15
Lenin e munkája során igen nagy figyelmet szentelt a had
történelemnek, s fontos megállapításokat tett a XIX. század
második felében vívott olyan nagyjelentőségű háborúkkal kap
csolatban, mint amilyen az 1853—1856. évi krími és az 1859.
évi osztrák—itáliai háború, továbbá az 1861—1865. évi amerikai
polgárháború, valamint az 1866. évi osztrák—porosz és az 1870
—1871. évi francia—porosz háború volt. Sok időt fordított
Lenin a párizsi kommunárdok fegyveres harcának elemzésére.
Jegyzetei azt bizonyítják, hogy igen gondosan tanulmányozta
Marx és Engels elméleti hagyatékát, hadtörténelmi kutatásai
kat.
Különösen sok hadtörténelmi kérdéssel foglalkozott Lenin
az első világháború idején. Már a háború kezdetén (1914 szep
tember—októberében) sok kivonatot készített különböző had
történelmi könyvekből és tanulmányokból. „Az európai háború
és az európai szocializmus" című művének alapanyagául szol
gáló feljegyzései között jegyzeteket találunk Engels 1860-ban
Berlinben kiadott „Savoya, Nizza és a Rajna" című brosúrájá
ról. E jegyzetek Leninnek a könyv tartalmára vonatkozó álta
lános értékelését tartalmazzák.
„A brosúra csaknem kizárólag katonai tárgyú — írja. —
Engels bebizonyítja, hogy III. Napóleonnak Savoya és Nizza
annektálására vonatkozó terve Itália és Németország számára
rendkívül nagy katonai veszélyt jelent (III. Napóleon célja,
hogy Itáliát szétdarabolt és alárendelt helyzetben tartsa). Né
metországnak . . . önálló Itáliára van szüksége." 16
13 Lenin műveinek gyűjteménye,
14 Lenin Müvei, 8. kötet, Szikra,
15 Jegyzetek a „Friedrich Engels
című műhöz.
16
Lenin Műveinek gyűjteménye,

XXVI. kötet, 355—365. old. (oroszul.).
1954. 232—233. old.
és Karl Marx levelezése 1844 és 1883 között"
XIV. kötet, 41. old. (oroszul.)
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E feljegyzések között van egy katonai könyvekről készült
jegyzék is, amelyet Lenin állított össze.17 A jegyzékben az első
Jhelyen Reinhold Günther századosnak, a filozófiai tudományok
doktorának „A hadügy és a hadviselés napjainkban" című műve
szerepel. Lenin a könyv címe mellé a következő megjegyzést
írta: „Elég jól megírt, népszerű katonai tanulmány. A szerző
természetesen közönséges német soviniszta." 18 A továbbiakban
a jegyzék számos nagy nyugat-európai katonai író művének
címét tartalmazza (Carl Clausewitz: „A háborúról"; II. Frigyes:
„A háború alapelvei"; Blumer: „Stratégia"; Hohenhoe herceg:
„Katonai levelek"; Boguszlavszkij: „Cikkek a hadügyről és a
csapatok vezetéséről"; Bourgogna: „Emlékiratok"; Moltke: „A
francia—porosz háború története"; Bronsart von Schellendorf:
„A vezérkari szolgálat"; von Widdern: „Csapatmozgások és m a 
nőverek"; Mahan: „A tengeri erők szerepe a történelemben"
stb.). A jegyzékben utalásokat találunk Napóleon műveire is.
A címjegyzékben Lenin nemcsak egyszerűen felsorolja a
könyveket, hanem egyiket-mási£at értékeli is. Már említettem
Günther könyvével kapcsolatban tett megjegyzését. Nem k e vésbé érdekes az, amit Bourgogna könyvének címe alá írt. Ez
a mű azért ragadta meg Vlagyimir Iljics figyelmét, mert szer
zője sok olyan tényt sorolt fel, amely hűen jellemzi a napóleoni
Tiáborúk rabló jellegét. Lenin a könyv címe után a következő
megjegyzést írta: „(I. Napóleon hadserege katonáinak rablá
sairól)", majd kijegyzetelte az 56. oldalról azt a részt, amelyben
a szerző felsorolta, hogy mi mindent rabolt össze: „Kenyérzsá
kom (a Moszkvából 1812. október 18-án történt kivonulás alkal
mával) jól meg volt tömve: volt benne néhány font cukor és
rizs, egy kis piskóta, egy fél üveg vodka, egy arannyal és ezüst
telt kivarrt 'kínai női selyem ruha, sok drága fémből készült
csecsebecse, többek között Szent Iván keresztjének egy da
rabja . . . egy fekete bársony női köpeny, két ezüsttel hímzett
miseruha . . . ezen kívül valamelyik orosz herceg medáliái és
drágakövekkel kirakott köpőcsészéje." 19
1915-ben Lenin Napóleon „Gondolatok" című könyvének 20
olvasása közben két gondolatot jegyzett fel magának. Az egyik
a könyv 43. oldalán van és így hangzik: „Az ágyú megölte a
feudalizmust. A nyomdafesték megöli a jelenlegi társadalmi
rendszert." A másik a 79—80. oldalon van, s a csapatok kiváló
erkölcsi szellemének fenntartásával és az ütközet folyamán k e 17 Ugyanott, 108—111. old.
is Ugyanott, 108. old.
19 Lenin műveinek gyűjteménye, XIV. kötet, 111. old. (oroszul.)
20 Napoleon: Pensées. Párizs, 1913. Bibliothèque miniature N° 14.
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letkező pánik megszüntetésével kapcsolatos: „Minden ütközet
ben — jegyezte fel Lenin — van egy olyan pillanat, amikor
a hallatlan erőfeszítés után a legbátrabb katonák is szeretnének
megfutamodni; ezt a pánikot a saját bátorságba vetett hit hiá
nya szüli; csak igen ritka az olyan eset, amikor elég valakinek
a felhívása ahhoz, hogy visszaadja nekik ezt a hitet; visszaadni
önbizalmukat — ez az igazi művészet." 21
Rendkívül érdekesek azok a mindmáig megmaradt kivona
tok, amelyeket Lenin 1916-ban Zürichben Engels és más szer
zők műveiből egy füzetben készített. A füzetben a következő
feljegyzés olvasható Clausewitz műveiről: „Clausewitz. I r o 
dalmi hagyaték. Berlin 1832—7 (1—10 kötet)
1—3. kötet „A háborúról"
4—6. kötet „Az 1799. évi hadjárat"
7.
„Az 1812. és 1813. évi hadjárat"
8.
„Az 1815. évi hadjárat"
9—10. kötet „Néhány hadjárat hadászati magyarázata." 22
Ugyanebben a füzetben „Az új irodalomból" 23 címmel egy
könyv-címjegyzék is van, amelyben a filozófiai művek mel
lett több angol és amerikai szerzőnek az első világháborúról írt
munkája is szerepel. Lenin külön megjelölte Aulard francia tör
ténész „Haza és hazafiság 1789 előtt" című könyvét. Vlagyimir
Iljicset azzal az éles harccal kapcsolatban érdekelte ez a mű,
amelyet a II. Internacionálé opportunistái ellen folytatott, akik
az első világháború idején „a haza védelmének" jelszavát han
goztatták.
Igen érdekes az a címjegyzék, amelyet Lenin a svájci
könyvtárak katalógusai alapján állított össze.24 A jegyzékben
mintegy 200 többkötetes önálló mű címe és szerzője szerepel.
A könyvek között találunk filozófiai, történelmi, katonai és
egyéb tudományos, valamint szépirodalmi alkotásokat. A fel
sorolt könyvek között sok hadtörténelmi szakmunka is van,
olyanok például, mint Blochnak a Római birodalomban lezaj
lott rendi és társadalmi háborúkról írt műve; Napóleon írásai
nak négykötetes gyűjteménye, Fournier Napóleonról írt három
kötetes monográfiája, Bodenstedt munkája a kaukázusi népek
felszabadító háborúiról, Gercs kétkötetes műve az 1904—1905.
évi orosz ; —japán háborúról stb. A hadtörténelmi szakkönyvek
mellett sok olyan általános történelmi munka címe is szerepel
a jegyzékben, amelyek elég részletesen foglalkoznak hadtörté21 Lenin Művei, 38. kötet, 334. old. (oroszul.)
22 Lenin műveinek gyűjteménye, XXX. kötet, 249.. old. (oroszul.)
23 ugyanott 259. old.
24 u g y a n o t t , 266—279. o l d .
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nelmi kérdésekkel. Ezek közé tartoznak többek között Louis
Blanc-nak és Aulard-nak a XVIIL század végén lezajlott fran
cia forradalomról írt -könyvei.
Leninnek a háborúk és a hadművészet története tanulmá
nyozásával kapcsolatban végzett nagy munkáját bizonyítják
azok a ma is. meglevő feljegyzések, amelyeket Clausewitz ,,A
háborúról" című háromkötetes m ű v e olvasásakor készített. 25
Clausewitz könyvének mindenekelőtt azok a részei érdekelték
Lenint, amelyekben a szerző a háború és a politika kapcsola
tát vizsgálja, továbbá a dialektikát alkalmazza a háborúra.
Lenin legtöbb jegyzete és megjegyzése ezekkel a kérdésekkel
kapcsolatos. Nagy figyelmet szentelt ezenkívül a különböző
történelmi korszakokban lezajlott háborúk elemzésének. Lenin
különösen azért értékelte nagyon Clausewitzot, mert általáno
sította a XVIIL század végén lezajlott francia polgári forrada
lom és az első francia birodalom háborúinak gazdag tapaszta
latait.
Clausewitz — hangsúlyozza Lenin — „tanulmányozta a
háborúk történetét és ebből a történelemből — nem sokkal a
napóleoni háborúk korszaka után — filozófiai tanulságokat
vont le." 26
Igen érdekés okmány, amely arról tanúskodik, hogy Lenin
tanulmányozta a hadtörténelmet, „A háborúk jegyzéke". 27 Le
nin ezt a jegyzéket Pohler doktor „Hadtörténelmi könyv
tár" 28 című művének első kötete alapján állította össze. Lenin
a könyv teljes címe után a következőket jegyezte fel magá
nak: „A ,háborúk történetére' és a hadtudományra vonatkozó
irodalom 1880 végéig."
A jegyzék három részből áll. Az első részben Lenin az ókor
háborúit sorolta fel időrendi sorrendben, az egyiptomiak, a per
zsák és más ókori népek háborúitól kezdve egészen a Római
birodalom és az ókori germánok háborúiig. A második rész
a középkor háborúit tartalmazza, kezdve a frankok háborúitól
az európai államoknak a XV. század végén viselt háborúiig. A
harmadik rész, amely az újkor háborúit foglalja magában, a
spanyolok 1492 és 1600 között Amerikában vívott hódító hábo
rúinak felsorolásával kezdődik. A „háborúk jegyzéké"-nek leg
utolsó adata „A dithmarscheniek felszabadító harca". Pohler
a háborúk felsorolását az 1735. évvel zárja le.
Az első világháború éveiben Lenin igen alaposan tanulmá25 U g y a n o t t , XII. kötet, 392—452. old.
26
L e n i n Művei, 24. kötet, Szikra, 1952. 415. old.
27
28

Lenin műveinek gyűjteménye, XXXI. kötet, 414—421. old.
Joh. Pohler: Biblioteca historieo-militaris. Leipzig, 1899.
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nyozta az imperialista háborúkat. ,,Az imperializmus, mint a
kapitalizmus legfelsőbb foka" című zseniális művének meg
írása előtt igen sok, a legkülönbözőbb fajta könyvet tanul
mányozott át, köztük hadtörténelmi munkákat is. Nagyszámú
jegyzetei és kivonatai, vázlatai és táblázatai, amelyek a gyar
matok meghódításának és a háborúknak a következetes folya
matát mutatják be, alkotják ,,A füzetek az imperializmusról" 29
című híres munkáját.
Igen érdekesek azok a kivonatok, amelyeket Vlagyimir Il
jics Marxnak és Engelsnek az államról szóló műveiből 1916
végén és 1917 elején a zürichi könyvtár olvasótermében készí
tett. Mint ismeretes, ezeket használta fel alapanyagul „Állam
és forradalom" című műve megírásához.
Marx és Engels műveinek gondos tanulmányozása folyamán
Lenin általánosította az államról vallott nézeteiket. A Lenin
által készített kivonatok között sok hadtörténelmi vonatkozású
megjegyzést is találunk. „A család, a magántulajdon és az ál
lam eredete" című munka tanulmányozásakor például Lenin
külön megjelölte Engelsnek azt a gondolatát, hogy az ősközös
ségi társadalomban a fegyveres erőt az egész lakosság alkotta,
és csak a társadalomnak osztályokra történt szétesésével és az
állam kialakulásával jelentek meg az emberek külön felfegy
verzett osztagai, mint az államhatalom egyik elnyomó szerve. 30
„A polgárháború Franciaországban" című könyvből készített
kivonataiban Lenin aláhúzta Marxnak azt a gondolatát, hogy
a párizsi kommün első rendelete az állandó hadsereg megszün
tetéséről és annak a felfegyverzett néppel való helyettesítésé
ről szólt. Ezzel kapcsolatban Lenin jellegzetes széljegyzeteket
készített: „Az állandó hadsereg megszüntetése. . .", „az állandó
hadsereg felváltása a felfegyverzett néppel". 31 A „Forradalom
és ellenforradalom Németországban" című könyvből Lenin ter
jedelmes kivonatot készített, amely annak a tételnek a meg
fogalmazását tartalmazza, amely szerint a felkelés művészet. 32
1917 áprilisában Lenin visszatért külföldről Oroszországba
és hatalmas energiával látott hozzá a párt és a nép erőinek a
szocialista forradalom győzelméért vívott harcra való összeko
vácsolásához. Az októberi fegyveres felkelés előkészítése és vég
rehajtása közvetlenül az ő vezetésével történt. A forradalom
győzelme és a szovjethatalom megteremtése után Lenin titáni
erővel dolgozott a szovjet fegyveres erők létrehozása és megszi29

L e n i n : F ü z e t e k az i m p e r i a l i z m u s r ó l . 1939. (oroszul.)
30 L e n i n m ű v e i n e k g y ű j t e m é n y e , XIV. kötet, 331. old. (oroszul.)
31 U g y a n o t t , 299., 311. old.
32 U g y a n o t t , 383—385. o l d .
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lárdítása érdekében. A polgárháború és külföldi katonai inter
venció éveiben Lenin a párt és a kormány élén, a Munkás és
Paraszt Védelmi Tanács elnökeként vezette a fiatal szovjet
köztársaság harcát az intervenciósok és fehérgárdisták ellen.
Mindez a kolosszális gyakorlati tevékenység igen sok időt
és erőt követelt Vlagyimir Iljicstől. Ö azonban e rendkívül fe
szített években is gyakran fordult a hadtörténelemhez. BoncsBrujevics, aki jól ismerte Vlagyimir Iljicset, visszaemlékezései
ben azt írja, hogy 1918. február 23-án Leninnel a hadtudomány
ról beszélgetett. A beszélgetés folyamán Boncs-Brujevics em
lítést tett Lejer tábornokról, s azt a stratégia nagy ismerőjének
nevezte. ,,Ö azt kérdezte tőlem — írja Boncs-Brujevics —, mit
írt Lejer. Én rögtön dicsérni kezdtem háromkötetes ,Stratégiá'ját, és Vlagyimir Iljics érdeklődve mondta, hogy feltétlenül
megismerkedik ezzel a munkával.
Betartotta' ígéretét, s mint ahogy fivéremtől hallottam,
megkérte egyik munkatársát, szerezze meg neki Leier tanköny
vét." 33
Hogy Lenin az Októberi Forradalom győzelme utáni idő
szakban is nagy figyelmet szentelt a hadtörténelemnek, arról
azok a feljegyzései tanúskodnak, amelyeket 1918 februárjában
készített I. Napóleon Németország elleni háborúinak történeté
ről. E feljegyzések két részből állnak. Az első rész azokat a
jegyzeteket tartalmazza, amelyeket Lenin Karejev „NyugatEurópa története" 3 4 című könyve alapján készített, a második
rész azoknak a rabló egyezményeknek a tömör felsorolását tar
talmazza, amelyeket Napóleon a nyugat-európai államokkal kö
tött az ellenük viselt sikeres hadjáratok után.
A feljegyzések első része az 1806—1807. évi hadjáratot
lezáró tilsiti béke általános jellemzésével kezdődik. Ezután a
XVIII. század végén és a XIX. század elején viselt háborúk
időrendi felosztása következik. Lenin megjegyzi, hogy 1799-ig
„forradalmi háború" volt, 1800-tól 1815-ig — napóleoni hábo
rúk. A továbbiakban a feljegyzések első része Napóleon euró
pai agressziójának fő időszakait tartalmazza időrendi sorrend
ben, majd Lenin értékelése következik e kor legfontosabb tör
ténelmi eseményeiről.
Lenin hangsúlyozza, hogy a napóleoni Franciaország h ó 
dító háborúi súlyos következményekkel jártak az európai or
szágok számára. E háborúk a legyőzött országok gazdasági és
33 Boncs-Brujevics: Minden hatalmat a szovjeteknek. Visszaemlékezések.
252. old. (oroszul.)
34 Karejev: Nyugat-Európa újkori története. IV. kötet, 3. kiadás. 1907., 4. ki
adás, 1913.
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politikai leigázását és nemzeti méltóságuk megalázását ered
ményezték. A legyőzött államok kötelesek voltak „segédcsapa
tokat" kiállítani Napóleon rablóháborúi számára.
Ugyanakkor azonban, írja Lenin, „Napóleon birodalma
forradalmasította Európát". 35 Az események történelmi folya
mata oda vezetett, hogy az agresszor a nemzeti-felszabadító
mozgalom hatalmas hullámával került szembe. Napóleon csak
ideiglenes győzelmeket aratott, s végeredményben vereséget
szenvedett. Bukását az orosz népnek és hadseregének az 1812.
évi honvédő háborúban vívott hősies harca indította el. Lenin
ezzel kapcsolatban a következőket jegyezte fel: „1812-ben meg
kezdődik I. Napóleon katonai hatalmának hanyatlása." Majd a
továbbiakban: „Az Oroszországban (1812) és Németországban
(1813) legyőzött I. Napóleont Franciaországban (1814) is le
győzték." 36
A feljegyzések második részében Lenin mintegy levonja a
következtetéseket abból, amit az első részben írt. Itt a követ
kező történelmi eseményekről beszél: az 1801. évi lunéville-i
és az 1806. évi pressburgi békéről, az 1806-ban létrejött Rajnai
Szövetségről és az 1807-ben megkötött tilsiti békéről. Ezt kö
vetően általános értékelését adja annak a helyzetnek, amelybe
Németország a tilsiti béke után került. Ezt írja: „Ettől kezdve
efész Németország, Ausztria kivételével, Franciaországgal szem
ben vazallusi függőségben volt. A német csapatok részt vettek
I. Napóleon hadjárataiban, ezzel együtt azonban megtanulták
a katonai szervezést, etc." 37
Lenin személyi könyvtárában sok hadtörténelmi könyv
van. Ez arról tanúskodik, hogy Vlagyimir'Iljics állandóan ér
deklődött a hadtörténelem iránt. E könyvek között vannak olya
nok, amelyek az első világháborúról szólnak (Ludendorff: „Ka
tonai emlékeim 1914—1918"; Halié: „Hindenburg oroszországi
hadjárata"; Wulfen: „A lodzi ütközet " stb.) és olyanok is, ame
lyek a polgárháborút írják le.
A fentiekből láthatjuk, hogy Vlagyimir Iljics egész életén
át nagy figyelemmel tanulmányozta a hadtörténelmi kérdése
ket. Lenin úgy tekintette ezt a munkát, mint a szocialista for
radalom győzelméért vívott harc szempontjából rendkívül fon
tos tevékenységet. Ezért igen sok hadtörténelmi könyvet olva
sott el. Lenin a hadtörténelem terén igen széleskörű ismere
tekkel rendelkezett.
,
*
35
36
3

Lenin műveinek gyűjteménye XI. kötet, 50. old. (oroszul.);
Ugyanott.
? Ugyanott, 51 old.
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Alapvető hadtörténelmi ismeretei segítettek Leninnek a
proletárforradalom elméleti és gyakorlati feladatainak megol
dásában, s megkönnyítették számára, hogy tovább fejlessze, az
új történelmi viszonyokra alkalmazza a marxizmusnak a há
borúról és a hadseregről szóló tanítását. Műveiben kimerítő
teljességgel megvilágította a háborúnak, mint társadalmi je
lenségnek a keletkezését és lényegét, kidolgozta az igazságos
és igazságtalan háborúról szóló tételt, megmutatta a néptöme
gek döntő szerepét a jelenkori háborúkban, s tudományosan
megalapozta és gyakorlatilag megoldotta a szovjet állam vé
delmét a nemzetközi imperializmus agressziójával szemben,
E rendkívül fontos, a szovjet hadtudomány alapját képező
elméleti tételek kidolgozásakor Lenin a hadtörténelmi tapasz
talatokra támaszkodott. Egyik vagy másik tétel kifejtésekor
Lenin minden oldalról megindokolta álláspontját, és következ
tetéseit a hadtörténelemre való utalásokkal támasztotta alá.
Lenin műveiben számtalan olyan nagyszerű értékelést és meg
figyelést találunk, amelyeknek alapját a világtörténelem konk
rét háborúinak gondos tanulmányozása alkotja.
Abban a gyakorlati munkában, amelyet a pártnak, az
oroszországi munkásoknak és parasztoknak a cárizmus, a föl
desurak és tőkések ellen vívott harcra vezetése során végzett,
Lenin példamutató hozzáértéssel használta fel a hadtörténelmi
tapasztalatokat. Az első orosz forradalom előestéjén és a for
radalom idején például nem véletlenül tanulmányozta különös
gonddal a fegyveres felkelés előkészítésnek és végrehajtásá
nak, mindenekelőtt a párizsi kommunárdok forradalmi harcá
nak tapasztalatait. Erre azért volt feltétlenül szüksége, hogy
ki tudja dolgozni a fegyveres harc ama leghelyesebb formáit
és módszereit, amelyek leginkább megfeleltek az oroszországi
konkrét feltételeknek. Ez volt az oka annak, hogy Lenin, mint
már említettem, nemcsak Marxnak és Engelsnek a fegyveres
felkelésről írt összes müveit tanulmányozta, hanem figyelmesen
elolvasta más szerzőknek is a párizsi kommünről szóló köny
veit. Lenin utasítására a párizsi kommunárdok harci tapaszta
latait az orosz munkások széles tömegei előtt ismertették. Erről
tanúskodik többek között Cluseret emlékiratai egyes részeinek
közzététele az „Előre" című újságban.
Rendkívül alapos hadtörténelmi ismereteit Lenin meste
rien felhasználta abban az időben a párt taktikai vonalának a
mensevikek támadásával szemben való védelmére is. Abban
a beszámolójában például, amelyet a szociáldemokratáknak az
ideiglenes forrdalmi kormányban való részvételéről 1905. ápri
lis 18-án (május 1-én) az OSZDMP III. kongresszusán tartott,
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leleplezte a mensevikek gyávaságát, félelmüket a jakobinizmustól, s példaként Engelsnek az 1849. évi poroszországi felkelés
idején alkalmazott forradalmi taktikáját hozta fel. Vlagyimir
Iljics lelkesedéssel beszélt Engelsnek e felkelés időszakában k i 
fejtett katonai tevékenységéről, s az volt a véleménye, hogy e
felkelés példát kell, hogy mutasson az orosz szociáldemokra
táknak a cári önkényuralom ellen vívott harcukban. 38
Lenin nagy jelentőségűnek tartotta a fegyveres felkelések
történelmi tapasztalatainak az orosz munkásosztály érdekében
való propagálását, de hangsúlyozta, hogy ezeket a tapasztala
tokat alkotóan, az ország konkrét viszonyainak figyelembevé
telével kell felhasználni.
Marx és Engels műveinek tanulmányozása, a hadtörténe
lem tapasztalatainak általánosítása és a társadalmi élet leg
újabb jelenségei elemzésének alapján Lenin tovább fejlesztette
a fegyveres felkelésről szóló marxista tanítást. Bebizonyította,
hogy az imperializmus korszakában, az osztályellentétek rend
kívüli kiéleződésének viszonyai között a felkelés nem folyhat
le a régi formában, amikor is csak egyes, korlátozott jellegű
megmozdulásokra került sor, ahogy ez a múltban Nyugaton
történt, hanem természetes és elkerülhetetlen, „hogy a felke
lés fejlettebb és bonyolultabb formát ölt: a hosszantartó és az
egész országot felölelő polgárháború . . . formáját". 39
Lenin meggyőzően bebizonyította, hogy az orosz forrada
lom a harci formák tekintetében alapvetően különbözött a nyu
gat-európai polgári forradalmaktól. Ennek a termelőerők fej
lődése, a fegyverzet és a haditechnikai eszközök tökéletesedését
eredményező viharos technikai haladás az oka. Lenin ezt írta:
,,A haditechnika ma nem olyan, mint a XIX. század derekán
volt. Tömeggel a tüzérség ellen harcolni, és revolverekkel barrikádokat védelmezni esztelenség volna." 40
Az új történelmi helyzet, különösen a fegyverzet és a hadi
technikai eszközök fejlődése, a harci formák megváltoztatását
követelte. 1905-ben a decemberi fegyveres felkelés idején az
orosz munkások új taktikát alkalmaztak — a partizánháború
taktikáját. Lenin megjegyzi, hogy „az e taktikának megfelelő
szervezetet a mozgékony és rendkívül kicsiny, tízes, hármas,
sőt kettes csoportok alkották". 41 Az ilyen osztagok szervezését
Vlagyimir Iljics a felkelést megelőző napokban „A szentpéter
vári bizottság mellett működő harci bizottsághoz" írt levelé38 L e n i n Művei, 8. kötet, Szikra, 1954. 396—398. old.
39 L e n i n Művei, 11. k ö t e t , S z i k r a , 1954. 216. old.
« U g y a n o t t , 165-166. old.
ii U g y a n o t t .
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ben és „A forradalmi hadsereg osztagainak feladatai" 42 című
cikkében javasolta.
Annak a forradalmi tevékenységnek a tanulmányozása,
amelyet Lenin az első orosz forradalom idején fejtett ki, szem
léltetően mutatja, hogy milyen alkotóan használta fel Vlagyi
mir Iljics széleskörű katonai ismereteit az akkori oroszországi
konkrét helyzetben. Helyesen írta Krupszkaja, hogy Leninnek
„a partizánnáború idején a csapástmérő csoportok, az ,ötös és
tízes' csoportok megszervezésére vonatkozó útmutatása n e m
egy laikus üres fecsegése, hanem nagyon is jól átgondolt terv
volt". 43
Az első világháború idején Lenin ugyancsak azzal kapcso
latban foglalkozott a hadtörténelemmel, hogy a munkásmoz
galomnak fontos gyakorlati feladatokat kellett megoldania.
Ezekben az években Marx és Engels katonai elméleti hagyaté
kán kívül burzsoá katonai írók, főleg Clausewitz műveit is t a 
nulmányozta, hogy mélyen feltárja a háború imperialista l é 
nyegét, meghatározza a proletariátusnak a háborúhoz való v i 
szonyát, kijelölje a munkásosztály érdekében a háborúból ki
vezető utat, s kidolgozza a proletárforradalom harci program
ját. Ezeket a fontos kérdéseket Lenin „Az imperializmus, mint
a kapitalizmus legfelső foka", ,,A II. Internacionálé csődje". „A
szocializmus és a háború", ,,A proletárforradalom katonai prog
ramja" című írásaiban és más nagyszerű műveiben oldotta meg.
Hadtörténelmi tudása segítette Lenint a pártprogram ka
tonai vonatkozású kérdéseinek kidolgozásában. A háborúk és
a hadművészet történetének elemzése megfelelő anyagot szol
gáltatott neki egyes politikai következtetései megindoklásához
is. Akkor például, amikor megállapította, hogy a szocialista for
radalom győzelme egyetlen országban elkerülhetetlen, arra hi
vatkozott, hogy a háborúk jellege az imperializmus korában
megváltozott. A monopolkapitalizmus előtti időben — írta 1916ban a „Június brosúrájáról" című cikkében —- a feudális-dinasz
tikus háborúkkal objektíve ellentétesek voltak a forradalmi
demokratikus, a nemzeti-felszabadító háborúk. Ezek a háborúk
a kor történelmi feladatait oldották meg, következésképpen haladóak voltak. Egészen más a helyzet az imperializmus idősza
kában. Most — hangsúlyozza Lenin — „előrehaladás — h a
nem vesszük figyelembe az esetleges, ideiglenes, visszafelé tett
lépéseket — csak a szocialista társadalom, a szocialista forra
dalom irányában lehetséges. Az imperialista-burzsoá h á b o r ú 42 L e n i n M ű v e i , 9. k ö t e t , S z i k r a , 349—351. o l d . é s 430—443. o l d .
43 Krupszkaja művei, 92. old. (oroszul)
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val, a magasan fejlett kapitalizmus háborúival, objektíve, a
haladás szempontjából, az élenjáró osztály szempontjából csak
a burzsoázia ellen folytatott háborút, azaz mindenekelőtt a pro
letariátusnak a burzsoázia ellen a hatalomért folytatott polgár
háborúját lehet szembeszegezni, azt a háborút, amely néľkiil
komoly haladás nem lehetséges, aztán pedig — csak bizonyos
különleges körülmények fennforgása esetén — a szocialista ál
lam védelmében a burzsoá államok ellen irányuló lehetséges
háborút." 44 Az élet teljes mértékben igazolta Lenin e követ
keztetésének helyességét.
Alapos hadtörténelmi tudása megkönnyítette Leninnek az
opportunizmus elleni harcot. A II. Internacionálé vezetői el
árulták a munkásosztály ügyét, és az imperialista háborúban
saját kormányaikat támogatták. A ,,haza védelmének" eszmé
jét hangoztatva, árulásukat Marxra és Engelsre, valamint a
XIX. század háborúinak példáira való hazug hivatkozásokkal
próbálták álcázni.
Ebben az időszakban írt műveiben Lenin bebizonyította,
hogy a II. Internacionálé vezetői által emlegetett háborúk nem
azonosíthatók az 1914-ben kirobbant háborúval. Ezt írta: „Min
den idők minden szofistájának az volt a fogása, hogy tudatosan
olyan példákkal érveltek, amelyek elvileg össze nem hasonlít
ható esetekre vonatkoztak. Azok a korábbi háborúk, amelyekre
hivatkoznak, a burzsoázia sok-sok éven át tartó nemzeti moz
galmainak folytatásai, az idegen uralom és az abszolutizmus el
len (a török és az orosz abszolutizmus ellen) irányuló mozgal
mak ,politikájának folytatásai' voltak. Akkor csakis ez lehetett
a kérdés: melyik burzsoáziának a sikere kívánatosabb; a mar
xisták eleve jelhívhattak
a népeket ilyen háborúkra, és szít
hatták a nemzeti gyűlöletet. . .
Aki a feudalizmus és az abszolutizmus ellen vívott harc
.politikájának folytatását' — az elaggott, vagyis az imperia
lista, vagyis az egész világot fosztogató és a proletariátust a
feudálisokkal szövetségben fojtogató reakciós burzsoázia ,poli
tikájának folytatásával' hasonlítja össze — az a rőföt a fonttal
hasonlítja össze." 45
Lenin megbélyegezte a szociál-sovinisztákat, mint olyan
embereket, akik proletárellenes, burzsoá politikát folytatnak,
,,mert igazában nem a ,haza védelméért', nem az idegen nem
zeti elnyomás ellen, hanem egyik vagy másik ,nagy'-hatalom44 Lenin Művei, 22. kötet, Szikra, 1951. 329. old.
45 Lenin Művei, 21. kötet, Szikra, 1951. 215—216. old.
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fiak a gyarmatok kirablására és az idegen népek elnyomására
való ,jogáért' szállnak síkra." 46
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme után
Lenin a szovj et « fegyveres erők fejlesztésével és a világon első
munkás-paraszt állam védelmének megszervezésével kapcso
latos feladatok megoldása során széleskörűen felhasználta a
hadtörténelem tapasztalatait. Ennek alátámasztására a sok példa
közül csak egyet említek, a breszti békekötéssel kapcsolatos
eseményeket.
Lenin, figyelembe véve azt a nemzetközi és belpolitikai
helyzetet, amely 1918 elejére kialakult, megindokolta, hogy a
forradalom megmentése érdekében haladéktalanul békét kell
kötni Németországgal. Trockij, Buharin és híveik erélyesen fel
léptek Lenin ellen. Forradalmi frázisokat hangoztatva azt k ö 
vetelték, hogy a szovjet kormány ne kössön békét. A forra
dalmi frázisok sok pártmunkást megtévesztettek. A trockisták
azt javasolták, hogy a szovjet kormány üzenjen forradalmi h á 
borút Németországnak.
Ebben, az Oroszország számára súlyos és igen veszélyes
időben Lenin erőteljesen harcolt a békekötésért. Meggyőzően
bebizonyította, hogy abban a konkrét helyzetben, amelyben ak
kor az ország volt, el kellett vetni a forradalmi háború jelsza
vát. Ennek érdekében széleskörűen felhasználta a hadtörténe
lem tapasztalatait. Lenin, mint már említettem, éppen e breszti
békekötéssel kapcsolatban tanulmányozta 1918 februárjában a
napóleoni háborúkat, amelyek folyamán egyes nyugat-európai
országok kénytelenek voltak uzsorafeltételek mellett egyezmé
nyeket kötni az agresszorral, hogy az így nyert lélegzetvételnyi
szünetet erőgyűjtésre használhassák fel, majd harcra kelhesse
nek a területrablókkal és kivívhassák szabadságukat. Lenin fi
gyelmét különösen az 1807. évi tilsiti béke ragadta meg. „A h á 
borúk korszakai — írta — arra tanítanak bennünket, hogy a
történelem folyamán a béke gyakran arra szolgált, hogy a har
coló felek lélegzethez jussanak és erőt gyűjtsenek az új h a r 
cokra. A tilsiti béke a legnagyobb megaláztatás volt Németor
szág számára, de ugyanakkor fordulat is volt a legnagyobb
nemzet:! fellendülés felé." 47
Abban a sok beszédében és cikkében, amelyet ebben az
időben készített, Lenin számtalanszor hangsúlyozta, hogy a had
történelemben sok olyan eset volt, amikor a gyenge fél k é n y 
telen volt sokkal megalázóbb szerződést kötni, mint a breszti.
46 ugyanott, 309. old.
4
7 Lenin Művei, 27. kötet. Szikra, 1952. 151. old.
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Az ilyen szerződéseket a szigorú szükségszerűség diktálta, "s
azok célszerűek voltak, mert lélegzetvételnyi szünethez juttat
ták a gyenge felet, s lehetővé tették neki, hogy erőt gyűjtsön,
aztán megtámadja és szétzúzza az agresszort. Lenin többek k ö 
zött a napóleoni háborúk tapasztalataira hivatkozott. Ezt írta:
„Aki a történelem tanulságaiból okulni akar, aki nem akar k i 
bújni a felelősség alól, és n e m akarja kézlegyintéssel elintézni
őket, az emlékezzék I. Napóleon Németország elleni háború
jára." 48
Lenin rámutatott arra, hogy a bresztinél súlyosabb béke
feltételek aláírása a múltban „nem idézte elő a hatalom tekin
télyének elvesztését, nem tette a hatalmat formálissá, nem pusz
tította el sem a hatalmat, sem a népet, hanem megedzette,
a népet arra a bonyolult és nehéz tudományra,
megtanította
hogyan kell még kétségbeejtően nehéz helyzetben is, a hódító
csizmája alatt is komoly hadsereget előkészíteni." 49
Lenin szilárdan meg volt győződve arról, hogy megkötve
a breszti békét, „mint ahogy a németek az 1807-es tilsiti béke
után 1813—1814-ben felszabadultak Napóleon igája alól, m i is
eljutunk majd győzelmünkhöz, felszabadulásunkhoz". 50
Az események igazolták, mennyire igaza volt Leninnek.
A breszti béke rövid harci szünetett biztosított számunkra, l e 
hetővé tette, hogy erőt gyűjtsünk és döntő harcot vívjunk az
intervenciósok és a fehérgárdisták ellen. Ez a harc a fiatal szov
jet köztársaság teljes győzelmével végződött.
íme, néhány tény, amely meggyőzően bizonyítja, hogy
Vlagyimir Iljics azzal a céllal tanulmányozta a hadtörténelmet,
hogy felhasználja tapasztalatait az oroszországi felszabadító
mozgalom bonyolult feladatainak megoldása során, továbbá,
hogy Lenin jól ismerte a hadtörténelmet, s történelmi isme
reteit és tapasztalatait alkotóan és céltudatosan fel is használta
a forradalmi harc gyakorlatában.
*
Lenin hadtörténelmi irodalmi hagyatékának igen nagy a
tudományos és gyakorlati jelentősége. E hagyaték tanulmá
nyozása folyamán még jobban megismerjük Lenin sokoldalú
ságát. Vlagyimir Iljics személyesen mutatott példát arra, h o 
gyan kell tanulmányozni a hadtörténelmet, és miként kell fel48 Lenin Művei. 27. kötet, Szikra, 1952. 69. old.
49 ugyanott, 61. old.
50 ugyanott, 70. old. '
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használni a hadtörténelem tapasztalatait a gyakorlati munká
ban.
Leninnek a hadtörténelem elmélyült tanulmányozása sonatkozó útmutatásai különösen érvényesek napjainkban, ami
kor a hadtudománynak a fegyverzet és a haditechnikai esz
közök — különösen a rakéta- és a termonukleáris fegyverek —
tökéletesedése következtében számtalan új feladatot kell meg
oldania. A hadügy napjainkban végbemenő fejlődésével kap
csolatos bonyolult kérdésekben csak úgy tudunk helyesen el
igazodni, ha szilárdan állunk a történelmi materializmusnak,
a marxista világnézet elidegeníthetetlen alkotóelemének tala
ján. „Nem tanulhatjuk meg — mondotta Lenin —, hogyan old
juk meg ma új módszerekkel a feladatainkat, ha a tegnapi ta
pasztalatok alapján nem jövünk rá, hogy régi módszereink hely
telenek voltak." 51
A hadtörténelem azonban nem ad kész válaszokat azokra
a kérdésekre, amelyeket a hadügy gyakorlata felvet. Lenin fon
tosnak tartotta a múlt katonai örökségének tanulmányozását,
de ugyanakkor óva intett attól, hogy kritikátlanul kezeljük.
Arra tanította a pártot, hogy tevékenysége során elsősorban a
konkrét helyzet elemzéséből, a hadügy tényleges állapotából
induljon ki.
A kommunista párt a maga gyakorlati tevékenységében,
Lenin útmutatásait követve, állandóan a történelmi tapasztala
tokra támaszkodik. Arra tanít bennünket, hogy helyesen érté
keljük a múlt katonai tapasztalatait, vegyünk át belőlük min
den használhatót, a hadtörténelmi ismereteinket alkotóan hasz
náljuk fel a szovjet fegyveres erők fejlesztésére és a kiképzé
sére, hazánk hatalmas erejének megszilárdítására irányuló m u n 
kánkban.

5! L e n i n Művei, 33. kötet, Szikra, 1953. 78. old.
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