
korlati haszonnal jár Perjés Géza Clau
sewitz elszórt gondolatait messze tovább-
vivő értékes elemzése a szerencse és a 
valószínűségszámítás jelentőségéről a 
hadtörténeti kutatásban. Fejtegetéseit „a 
valószínűségelmélettől még nem érin
tett" XVII. századi hadtudományi írók
kal, Zrínyivel és Montecuccolival kezdi 
a „forgandó szerencse" katonai hatásá
nak vizsgálata során. Tény, hogy a két 
jeles hadvezért és teoretikust élénkem 
foglalkoztatta véletlen tényezők hatása, 
meg kell azonban jegyeznünk, hogy a 
szerencse, a fátum az Iliásszal és a kínai 
Szun-Cével kezdve szinte minden goii-
dolkodó katonának komoly problémát 
okozott. Igaz, nem is nagyon tudnak rá 
orvoslást találni. 

A későbbiekben Perjés helyesen hang
súlyozza, hogy a XVIII. század végén a 
valószínűségszámítás elemeit már ismer
hette Clausewitz, de ezek nem hatottak 
döntően munkásságára. Clausewitz nem 
tudott és nem is akart modelleket készí
teni a háborúról, vagy a hadi események
ről, .megelégedett azzal, hogy a jól ki
alakult rutindöntések a legtöbb váratlan 
helyzetben kisegítik a tapasztalt kato
nát. 

A priori ma sem vállalkozhattunk arra, 
hogy egy eljövendő háborút modellál
junk — nem is (kívánjuk. A posteriori 
ellenben, ha nem is modellt, de valamiféle 

sémát készíthetünk — valamely konkrét 
eseménnyel kapcsolatban. A háború, vagy 
a harccselekmény erediménye ugyanis is
mert, és hasonlóan — 'kisebb-nagyobb 
hézagokkal — általában ismertek a főbb 
részadatok is. E sémában nagy hasznát 
vehetjük Clausewitz — és Perjés — né
zeteinek. Sémániknak — modellünknek 
— a -katonai tényezőik mellett természe
tesen egyéb — gazdasági, politikai, mo
rális és szubjektív — elemeket is magá
ban kell foglalnia. Ha a rendelkezésünk
re álló adatmennyiséget a katonai dön
tési szisztéma elvei szerint elrendezzük. 
akkor egyfelől a valószínűségszámítás 
törvényeit alkalmazva következtethe
tünk a hiányzó adatokra és összefüggé
sekre, másfelől rendező elvet kapunk 
reálisabb értékítélet kialakításához. 

Egy könyvismertetés szűk keretei nem 
teszik lehetővé, hogy Clausewitz életmű
vének, vagy Perjés Géza színvonalas 
munkájának legfontosabb vonásaival 
akár csak érintőlegesen is foglalkozzunk, 
összefoglalóként megállapíthatjuk, hogy 
Perjés Géza munkája, mely magas szín
vonalon elemzi a 'katonai elmélet egyik 
legjelentősebb alakjának életművét, je
lentős értékkel gazdagította a magyar 
katonai szakirodalmat. 

Rázsó Gyula 

KPSZSZ I VOENNOE SZTROITYELSZTVO 
(Vojenizdat, Moszkva, 1982. 311 o.) 

Jelentős hadtörténeti munka látott 
napvilágot 1982-ben a szovjet Katonai 
Kiadó gondozásában, A. A. Jepisev had
seregtábornok szerkesztésében, egy szer
zői kollektíva tollából, amelyben olyan 
jeles személyiségeket találunk, mint V. 
Sz. Mahalov vezérőrnagy, a kollektíva 
vezetője, A. A. Babakov ezredes, D. N. 
Artamomov nyá. ezredes, A. I. Babin ve
zérőrnagy, Sz. V. Baranov nyá. vezérőr
nagy, A. Sz. Begisev nyá. ezredes, I. 
Sz. Glebov nyá. vezérezredes, V. F. 
Kljucskov ezredes, B. V. Litov ezredes, 
F. A. Mazsajev vezérezredes, V. V. Sze
műn ezredes, V. G. Szosnyev vezérőr
nagy, Sz. A. Tyuskevics vezérőrnagy, 
V. Sz. Sumihin ezredes. A szerzők mo
nográfiájukban (Az SZKP vezető szerepe 
a szovjet katonai építésben) az SZKP 
hadseregépítési elveit, a pártnak a had
seregben érvényesülő vezető szerepét, az 
ország védelmi képességének megszilár
dítása, a fegyveres erők harcképességé
nek és harckészültségének fokozása, a 
pártpolitikai munka megszervezése és 
irányítása, a katonai vezető káderek fel

készítése és beosztása érdekében kifej
tett tevékenységét tárgyalják. Fontos fel
adatuknak tekintik annak bizonyítását, 
hogy az SZKP a nemzeti és internacio
nalista feladatoikat mindenkor szoros 
egységben és összhangban valósította 
meg. 

A Szovjetunió Fegyveres Erőinek hősi 
története, a hadsereg hozzájárulása a szo
cializmus építéséhez elengedhetetlen ked
vező feltételek megteremtéséhez, a béke 
fenntartásához és megszilárdításához, el
választhatatlanul összeforrott a politikai 
vezető, a szervező és nevelő kommunista 
párt tevékenységével. A szocialista haza 
védelméről szóló lenini elvek talaján 
állva a párt mindenkor vezető és irá
nyító erőként lép fel a katonai építés 
területén, a Szovjet Hadsereg és Hadi
tengerészeti Flotta fejlesztése és korsze
rűsítése érdekében folyó elméleti és gya
korlati munka területén egyaránt. 

A szovjet állam történelmi tapaszta
latai igazolják, hogy éppen a kommu
nista párt irányító tevékenysége bizto-
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sította a szovjet nép számára a legna
gyobb vívmányok elérését, a legbonyo
lultabb feladatok megoldását az átmene
ti időszakban, a fejlett szocialista társa
dalom létrehozásában, a Nagy Október 
örökségének fegyveres védelmében és 
internacionalista küldetésének teljesíté
sében egyaránt. A kommunista párt arra 
kényszerült, hogy az új szocialista tár
sadalmi rendszer létrehozásával és fej
lesztésével egyidőben megszervezze a vi
lág első szocialista országának védel
mét a belső és külső ellenforradalmi 
erők támadásával szemben, amelyek 
mindent elkövettek a proletárforradalom 
fegyveres úton való elfojtása érdekében. 
A párt magára vállalta a forradalmi 
vívmányok niegóvasának, a munkásosz
tály fegyveres erői megszervezésének és 
fejlesztésének, a szocialista típusú had
sereg kiépítésének minden terhét. 

Az állami és katonai építés területén 
a szovjet állam létezésének első éveiben 
elért gigantikus eredményeket értékelve 
Lenin megállapította: „Annak a katonai 
és államapparátusnak a megteremtése, 
amely képes volt győzelmesen kiállni 
az 1917—1921-es évek megpróbáltatásait 
— nagy dolog . . . Mindenki tudja, hogy 
az Októberi Forradalom a valóságban új 
erőket, egy új osztályt hozott felszínre, 
hogy a proletariátus legjobb képviselői 
kormányozzák ma Oroszországot, hadse
reget teremtettek, vezették ezt a hadse
reget, megszervezték a helyi igazga
tást . . . " Történelmileg alakult úgy, hogy 
a forradalom győzelme után vívmá
nyainak fegyveres védelme többször is 
élet, vagy halál kérdése lett a szocialista 
állam számára, így a fegyveres erők szer
vezése és fejlesztése a vezető párt első
rendű feladatai között szerepelt. A le
nini párt sikerrel oldotta meg ezt az 
égető igényt, biztosítani tudta az erős és 
ütőképes haderő építését. 

Az új típusú forradalmi hadsereg élet
ereje, győzelmeinek fő forrása abban rej
lik, hogy jellegét és társadalmi lényegét 
tekintve felépítése, céljai és vezetési el
vei alapján teljes egészében megfelel a 
szocialista társadalmi és államrendszer 
természetének, megtestesítője a munká
sok, parasztok és értelmiségiek, az orszá
got benépesítő népek és nemzetiségek 
osztály-, nemzeti és internacionalista ér
dekeinek. A történelemben először szer
veződött olyan haderő, amely nem a dol
gozó tömegek elnyomására, hanem osz
tályérdekeik védelmezésére, nem idegen 
területek meghódítására, hanem a nép 
szocialista vívmányainak az agresszorral 
szembeni oltalmazására, nem az orszá
gok közötti háborúk kirobbantására, ha
nem azok békés egymás mellett élésének 
garantálására hivatott. 

A szerzők körültekintő alapossággal 
mutatják be azt a jelentős és dicső utat. 
amelyet a Szovjetunió Fegyveres Erői 
fennállásuk óta az SZKP irányításával 
megtettek. Ezt az utat fémjelzi az im
perialista agresszorok feletti győzelem 
kivívása a polgáháború időszakában és a 
Nagy Honvédő Háborúban. A párt sok
oldalú gondoskodásának köszönhetően a 
Szovjet Hadsereg és Haditengerészeti 
Flotta minden szükségessel rendelkezik 
ahhoz, hogy ma is megbízhatóan tudja 
oltalmazni a dolgozó nép alkotó munká
jának eredményeit, a béke és biztonság 
szilárd támasza legyen. Az egyes feje
zetekben a szerzők, a történelmi ta
pasztalatok általánosítása révén, fel
tárják a fegyveres erőknél érvé
nyesülő pártirányítás jellegét és tör
vényszerűségeit, annak rendszerét és 
struktúráját, irányait és nemzetközi je
lentőségét. Leszögezik, hogy az ilyen irá
nyítás lényegét tekintve politikai irányí
tás, a szovjet katonai építés alapjainak 
alapja, legmagasabb fokú és sérthetetlen 
elve, a hadsereg és hadiflotta erejének 
és ütőképességének fő forrása. Ez az irá
nyítás az SZKP politikájával és ideoló
giájával összhangban, a Szovjetunió al
kotmánya által szentesítve, a szovjet ál-
âim érvényes törvényeinek és jogi nor

máinak szellemében valósul meg. 
Az SZKP, mint a szovjet társadalom-

irányító és mozgósító ereje, a marxiz
mus—leninizmus elméletére, annak me
todológiai elveire támaszkodva határozza 
meg a katonai építés fő és perspektivikus 
irányvonalát; mozgósítja a dolgozó nép 
erőfeszítéseit a gazdasági, a társadalmi
politikai és szellemi alapoknak, az or
szág védelmi képessége erősítésének ér
dekében; tervszerű, tudományosan meg
alapozott jelleget ad a hadsereg és hadi
flotta fejlesztésének. 

A hadsereg pártirányítása a katona
politikai irányvonal kidolgozásában is 
testet ölt, amelyben a párt rögzíti a ka
tonai építés fő célkitűzéseit, azok eléré
sének alapvető útjait és módjait. Mint a 
párt általános politikai irányvonalának 
szerves része, az SZKP programjában 
kerül megfogalmazásra, de helyet kap a 
kongresszusok, konferenciák, a központi 
bizottsági plénumok dokumentumaiban 
is. Ezek szellemében kerülnek meghatá
rozásra a szovjet állam honvédelmével 
kapcsolatos főbb irányelvek, szervezési 
és ideológiai feladatok, amelyek arra hi
vatottak, hogy érvényre juttassák a mun
kásosztály és pártja vezető szerepét a 
fegyveres erők építésében és felkészíté
sében. Ezek révén befolyásolja a párt a 
hadseregben folyó és a magas fokú harc
készültség és hadrafoghatóság fenntar-
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tására irányuló pártpolitikai munkát. A 
könyvben nyomon követhetjük, hogy 
az említett feladatok dialektikus köl
csönhatásban történő realizálása alkotja 
a pártvezetés tartalmát a szovjet katonai 
építésben és fő objektumának — a fegy
veres erőknek — fejlesztésében. 

Központi helyet foglal el a párt kato
nai-irányító tevékenységében mindazon 
feltételek biztosítása, amelyek a hadse
reg és a hadiflotta magas fokú harcké
szültségének fenntartásához, a korszerű 
haditechnikai eszközökkel és fegyverzet
tel való ellátásához, szervezeti rendszeré
nek és felkészültségének korszerűsítésé
hez elengedhetetlenek. A párt, a hadtu
domány törvényszerűségeire és a katonai 
doktrína tételeire alapozva, folyamatosan 
értékeli a haditechnikai vívmányok 
színvonalát, a potenciális ellenség fegy
veres erőinek építési tendenciáit, korunk 
háborúinak jellegét és specifikumát, a 
háború kirobbantásának lehetőségét az 
imperialista államok részéről. A belső és 
külső feltételek figyelembe vételével ha
tározza meg a Szovjetunió Fegyveres 
Erői fejlesztéséneik és korszerűsítésének 
elvi feladatait, fogalmazza meg az ország 
gazdasági és mozgósítási felkészítésével 
kapcsolatos követelményeket, körvona
lazza a hadművészet fejlesztésével, a 
személyi állomány kiképzése és nevelése 
formáival és módszereivel, a csapatok 
elhelyezésével és anyagi-technikai bizto
sításával összefüggő igényeket. 

A párt a honvédelem irányítása terén 
abban látja fő feladatát, hogy a szilárd 
gazdasági, társadalmi-politikai és szelle
mi potenciálra épülő haderőfejlesztés 
mindenkor megfeleljen a szocialista vív
mányok, a békés építőmunka, a szovjet 
állam szuverenitása és területi sérthetet
lensége és biztonsága garantálásával 
összefüggő követelményeknek. A Szov
jetunió katonai kiadásai és fegyverkezé
si folyamata kényszerintézkedések rend
szere, amelyet az imperialista államok 
politikája tesz szükségessé. Ezek a rá
fordítások minden bizonnyal negatívan 
hatnak a népgazdaság fejlesztési ütemé
re, de semmiképpen sem csorbítják a 
szocialista fejlődés fő célkitűzésének el
érését, a szovjet emberek egyre növekvő 
anyagi és szellemi szükségleteinek ma
ximális kielégítését. 

Az SZKP a proletár internacionaliz
mus marxi—lenini elveitől vezéreltetve, 
a többi testvéri szocialista ország pártjá
val együttesen, minden eszközzel erősíti 
a Varsói Szerződés szervezetét, fejleszti 
a szövetséges hadseregek együttműködé
si rendszerét, meghatározza a harci és 
politikai kiképzés fejlesztésének, az ag

resszor elhárítására való mindenoldalú 
felkészítésének útjait. A szerzők rámu
tatnak, hogy a szocializmus vívmányai
nak együttes védelmét a marxista—leni
nista pártok a szocialista közösségbe tar
tozó országok legmagasabb szintű inter
nacionalista kötelezettségének tekintik. 
A világ két szemben álló rendszere kö
zött kialakult katonai erőegyensúlyt 
olyan objektív tényezőnek tekintik, amely 
a béke megőrzését szolgálja. Az SZKP 
és a testvérpártok arra törekszenek, 
hogy ezt az erőegyensúlyt fenntartsák és 
megszilárdítsák, azt kiinduló ponttá te
gyék a fegyverkezési hajsza fokozatos 
korlátozásához, a katonai szembenállás 
szintjének csökkentéséhez, az atomhábo
rú veszélyének elhárításához. 

Közismert tény, hogy a burzsoázia igé
nyei szerint a nyugati ideológiai appa
rátus a rágalmak és koholmányok özö
nét zúdítja a marxista—leninista pár
tokra. Az ideológiai konfrontáció nap
jainkban széles körű és rendkívül éles. 
Nyugaton óriási mennyiségű antikom-
munista, de főleg szovjetellenes kiadvány 
jelenik meg, az SZKP tevékenységével 
foglalkozó „kutatások" következtetéseit 
adják közre, amelyekben — többek kö
zött — a pártnak a fegyveres erők terü
letén betöltött vezető szerepét is elfer
dítve szemléltetik. A sajtó, a rádió és 
televízió tanulmányokat közöl és műso
rokat sugároz a Szovjetunió katonapoli
tikájáról, amelynek lényege szerintük az 
egyre fokozódó „háborús fenyegetés" a 
Szovjetunió részéről, a nemzetközi „ter
rorizmussal" való vélt kapcsolatának bi-
zonyítgatása stb. A szerzők a könyv lap
jain meggyőzően bizonyítják az imperia
lista államok politikájának és ideológiá
jának reakciós, agresszív lényegét, lelep
lezik annak valódi tendenciáit és a ko
holmányok cáfolatát adják az olvasó szá
mára. 

Széles körű tényanyagra támaszkodva 
mutatják be a szerzők, ihogy a kong
resszusok, konferenciák, a központi bi
zottsági plénumok anyagai és más doku
mentumok is reális és elvi értékelést ad
nak a pártnak a katonai építés terüle
tén folytatott tevékenysége eredményei
ről és tapasztalatairól. Ezekből az ok
mányokból kitűnik, hogy az SZKP erő-
feszítéseinek és az egész szovjet nép 
szorgos munkájának köszönhetően a 
szovjet állam védelmi képessége ma sok
kal magasabb szintű, mint bármikor a 
történelem folyamán, hadserege és hadi
flottája pedig a korszerű követelmények
nek mindenben megfelelő színvonalat 
képvisel. 

Kiemelik a szerzők az SZKP XXVI. 
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kongresszusának jelentőségét, amelynek 
határozatai kijelölik a Szovjetunió fejlő
dési útját 1985-ig, de távlataiban egészen 
1990-ig. Ez a kongresszus gazdagította a 
munkásosztály pártjáról szóló lenini ta
nításokat és új erővel hangsúlyozta ve
zető és irányító szerepének növekedését 
a szovjet társadalom valamennyi szfé
rájában, így a katonai építés területén is. 
A hadsereg és flotta minden egyes ka
tonája tudatában van a nemzetközi hely
zet bonyolultságának és feszültségének, 
és mindemkor kész megsemmisítő csa
pást 'mérni bármely agresszorra. 

E dokumentumok hangsúlyozzák, az 
SZKP politikája abból indul ki, hogy a 
Szovjetunió és a többi szocialista ország 
megnövekedett súlya és szerepe, összefo
gása és erőkifejtésének egyesítése az a 
tényező, amely elodázhatja, majd a to

vábbiakban ki is zárhatja egy esetleges 
atomkatasztrófa veszélyét. 

A történelmi tapasztalatok széles ská
láját felvonultatva bizonyítják a szerzők, 
hogy a párt a szovjet állam fennállásá
nak első napjaitól kezdve külpolitikai te
vékenységében aktívan és célratörően 
harcol a békéért és a népek biztonsá
gáért, híven követi azt a lenini tanítást, 
mely szerint a szocializmus ideálja a 
teljes és általános leszerelés. A fegyver-
zetkorlátozás és haderőcsökkentés kö
vetkezetes híveként a párt számos konk
rét javaslatot és programot terjesztett 
elő a világpolitika eme legégetőbb kér
désének megoldására, amely egyben az 
egész emberiség további sorsának meg
határozója is lehet. 

Nádor Tibor 


