
A HADÜGY FORRADALMA 

{Budapest. Zrínyi Katonai Kiadó, 1966. 210 o.) 
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„A szocialista termelés, a szovjet tu
domány és technika sikerei lehetővé 
tették számunkra, hogy a hadászat te
rületén igazi forradalmat hajtsunk vég
re." _ Ezek a szavak az SZKP XXII. 
kongresszusán hangzottak el,1 és azóta 
is sokszor idézik, gyakran . olvasunk, 
hallunk a hadászat forradalmáról, il
letve a hadügyben végbement forradal
mi változásokról. 

Ma, amikor a háború és a béke kér
dései mindenkit foglalkoztatnak, az új
ságolvasó, rádiót hallgató, televíziót' né

ző emberek milliói érdeklődve fordul
nak a honvédelem feladatai felé, ke
resnek és várnak magyarázatot az előt
tük ismeretlen, vagy csak homályos, új 
fogalmakra, meghatározásokra. 

Az ilyen irányú igények egy részét 
kívánta kielégíteni a Zrínyi Katonai 
Kiadó nemrég megjelentetett „A had
ügy forradalma" című kötetével. 

A könyv nem egy szerző önálló mun
kája, hanem a témával foglalkozó cik
kek gyűjteménye. íróik a szovjet had
tudomány neves szakértői. 

Az írások három gondolatkör köré 
csoportosíthatók. Az egyik a hadügy 
forradalmával, sajátosságaival, a had
tudomány és a katonai doktrína ezzel 
összefüggő problémáival foglalkozó cik
kek. A másik csoportba tartozók a ha
dászat, hadműveleti művészet és har
cászat, a vezetés és az anyagi ellátás 
változásait, feladatait vizsgálják, míg a 
harmadik szerzői a korszerű háború ál
tal felvetett kiképzési-nevelési kérdé
seket tárgyalják. 

A hadművészet történetéből tudjuk, 
hogy a hadviselés egyik módjáról a má
sikra történő áttérés mindig nagy tech
nikai és társadalmi átalakulásokkal füg
gött össze. Ezek az átalakulások rész
ben a fegyverzet és felszerelés tökéle
tesedésén keresztül hatottak, másrészt 
a katonáknak a háborúhoz való viszo
nyában mutatkoztak meg. 

Lényeges, forradalmi változás követ
kezett be a második világháború után. 
Ennek közvetlen oka az atomfegyver 
és az újszerű célbaj uttató eszköz, a ra
kéta létrehozása ; volt. Ezek az új esz
közök teljesen és gyökeresen átalakí-

l Az SZKP XXII. kongresszusa. Budapest, Kossuth, 1962. 9. o. 
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tották a hadviselés már régóta ismert 
alapvető formáit. A technikai és harc
eljárási változások magukkal hozták a 
szervezési, vezetési és kiképzési válto
zásokat is. Jóllehet a hagyományos 
fegyverzet még fejlődik — a rakéta
atomfegyver már döntően és elsődlege
sen befolyásolja az egész hadügyet. 

Míg a tűzfegyverek megjelenése, el
terjedése és átalakító hatása hosszú, 
több évszázados folyamat volt. most 
az atom- és rakétatechnika, az elektro
nika viharos gyorsasággal, mindössze 
10—15 év alatt létrehozta a hadügy for
radalmát. 

Az elmondottakból következik, hogy 
„a hadügy forradalmán ma a fegyveres 
harc eszközeiben, a hadviselés módjai
ban, a csapatok szervezésében, kikép
zésében és nevelésében végbement alap
vető változások összességét értjük, 
amely változások az elmúlt másfél év
tizedben . . . következtek be, mindenek
előtt a rakéta-atomfegyver megterem
tésével". 

Ebből az is kézenfekvő, hogy a for
radalom a hadügyben csak akkor kö
vetkezik be, amikor a hozzá szükséges 
feltételek megvannak. 

Ezek közül a legfontosabbak: a gazda
ság magas színvonala, a tudomány és 
technika kiemelkedő eredményei, me
lyek lehetővé teszik új haditechnikai 
bázis, fegyverzet és felszerelés megte
remtését; a politikai vezetés képessége 
az új meglátására, helyes értékelésére, 
a háború jellegének meghatározására és 
arra, hogy végrehajtsa a hadügyben 
szükséges gyökeres változásokat; a fegy
veres erők olyan vezető és személyi ál
lománya, mely képes gyorsan megis
merni a hadviselés új eszközeit, és bár
mely körülmények között a leghatáso
sabban alkalmazni. 

Minden forradalom mély változást, 
új minőségi állapotba való átcsapást 
tételez fel. A hadügy forradalma gyö
keres változást idézett elő a haderőfej
lesztés minden területén. Hogy csak a 
fontosabbakat említsük: a fegyveres 
erőket új, korszerű haditechnikával lát
ták el, és rakéta-atomfegyvereket kap
tak, a 'katonai doktrínákba több új té
tel került be, megváltozott a hadsere
gek szervezeti felépítése, meghatároz
ták a haderő és fegyvernemek helyét 

és arányát a haderőkön .belül, a had
művészet új elvi tételeit dolgozták ki, 
továbbfejlesztették a kiképzési (harci 
es politikai) és nevelés módszereit. 

Az egyes cikkek érdekesen foglal
koznak ezekkel a változásokkal, ame
lyek eredményeként a szovjet fegyve
res erők képessé váltak bármely ag
resszió elhárítására és a támadó gyors 
és teljes szétzúzására. Ez az erő ma a 
béke megóvásának hatalmas eszköze és 
biztosítéka. 

A könyv elsősorban azok számára ér
dekes, akik nem foglalkoznak közvet
lenül a hadügy, a haditechnika és a 
fegyveres erők problémáival. Minden 
bizonnyal számos — őket érdeklő — és 
eddig nem ismert fogalommal találkoz
nak és sok minden tisztázódik előttük. 

Fel kell azonban hívni a kiadó fi
gyelmét arra, hogy különböző időpon
tokban megjelent, hasonló témakörű 
cikkeknek egykötetben való egyesítése 
óhatatlanul az ismétlődések veszélyét 
rejti magában, ami az olvasó türelmét 
nagyon próbára teszi. 

A fordító és a szerkesztő mindent el
követtek, hogy a különféle stílusban 
írt cikkek könnyen érthető formában 
kerüljenek az oivasó elé. Ennek -elle
nére egy-két helyen a szöveg dagályos, 
néhol magyartalan is. Tanácsos lett 
volna hellyel-közzel rövidíteni. 

A gondos szerkesztés ellenére ma
radtak hibák. Ezek közül egyet meg 
kell említeni. A 108. oldalon a követ
kezőket olvashatjuk: „Bár a harcjár
művek . . . lényegében nem helyettesí
tették, nem váltották fel a tűzfegyvert, 
csupán annak felhasználási feltételeit 
javították meg, a gépkocsizó és gépesí
tett csapatszervezésre való áttérés szin
tén nagy fordulatot jelentett a hadvi
selés módjaiban. Sok milliós tömeghad
seregek létrejöttéhez vezetet t . . ." 

Két rövid megjegyzés kívánkozik ide. 
Egyik: a fegyvereket nem felhasznál
ják, hanem alkalmazzák. A másik: mil
liós tömeghadseregek nem a gépesített 
és gépkocsizó szervezés szülöttei. Példa 
erre az első világháború. 

A könyv az említett néhány hiba el
lenére is hasznosan forgatható, nagy
ban hozzájárul, hogy a hadügy korszerű 
kérdéseivel minél többen ismerkedhes
senek meg. 

Száva Péter 
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