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Ezért gondoskodott a proletárdiktatúra 
fegyveres erejének megteremtéséről, a 
hatalom jellegének megfelelő típusú 
hadsereg létrehozásával és fejlesztésé
vel. 

A szerzők — mint azt a munka belső 
címe is jelzi — az MSZMP katonapoli
tikájának és ezzel összefüggésben a 
Magyar Néphadsereg fejlesztése társa
dalmi-politikai vonásainak vizsgálatára 
és elemzésére törekedtek. Abból indul
tak ki, hogy a hadsereg megteremtését és 
fejlődését meghatározó objektív ténye
zők — a nemzetközi osztályharc válto
zásának alapvető tendenciái, a belső 
társadalmi-politikai viszonyok jellem
zői és változásai, valamint a hadügy 
szintje és fejlődési tendenciái — nem 
közvetlenül és automatikusan, hanem a 
politikán, jelen esetben a honvédelmi 
és katonapolitikán keresztül érvénye
sülnek, illetve fejtik ki hatásukat, így 
a honvédelmi és katonapolitikának meg
határozó szerepe van abban, hogy a 
hadsereg a fent említett objektív ténye
zők követelményei szerint fejlődik-e, s 
ha igen, mennyiben? 

A szerzők a vizsgált téma mintegy 
elvi megalapozásaként részletesen 
elemzik a marxizmus—leninizmus 
klasszikusainak a szocialista hadsereg 
kiépítésének szükségességével, társadal
mi rendeltetésével, jellegével, funkciói
val és ezek változásaival kapcsolatos 
tanításait. Rámutatnak arra, hogy a 
proletariátus osztályharcának úgyszól
ván minden lényeges eleme és mozza
nata valamilyen formában különböző 
katonapolitikai problémákhoz, illetve 
ezek elméleti és gyakorlati megoldásá-

A magyar munkásosztály forradalmi 
élcsapata, a kommunista párt — törté
nelmi felelősségének tudatában — a ha
talom megragadásának első pillanatá
tól megkülönböztetett gondot fordított 
az ország függetlenségének és szocialis
ta vívmányainak fegyveres védelmére. 
A párt a honvédelem megszervezését, a 
hadsereg kiépítését és fejlesztését min
dig a szocialista építés szerves részeinek, 
nélkülözhetetlen feltételének tekintette. 
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hoz kötődött. Ily módon a hatalom ki
vívásának és megtartásának nélkülözhe
tetlen feltétele az osztályharc katonai 
eszközeinek és tudományának mesteri 
alkalmazása. 

Az utóbbi időben — nyilván az élese
dő nemzetközi helyzet hatására — 
megnövekedett érdeklődés tapasztalha
tó az MSZMP katonapolitikájának mi
benléte és alakulása iránt. A szakem
berek közül is mind többen vizsgálják 
és vitatják a katonapolitika fogalmát és 
tartalmát. Tanulmányukban a szerzők 
is állást foglalnak e fontos és időszerű 
elvi-politikai kérdéssel kapcsolatban. 
Megállapítják, hogy a honvédelmi -poli
tika a párt összpolitikájának szerves 
része, annak alkotó eleme, mely a szo
cialista állam védelmi képességének 
fejlesztésére, minden oldalú — gazda
sági, politikai, kulturális, katonai stb 
— felkészítésére irányul. A katonapoli
tika — mely a pártnak a fegyveres 
erőkkel, ezeken belül a hadsereggel, 
ennek létrehozásával, fejlesztésével, 
irányításával, a belső és külső osztály
harcban történő felhasználásával kap
csolatos politikája — a honvédelmi po
litikának szerves része, annak leg
fontosabb alkotó eleme. A szerzők vé
leménye szerint a katonapolitika hatá
rozza meg az adott időszakban a hadse
reg konkrét társadalmi rendeltetését, 
felépítésének és fejlesztésének konkrét 
társadalmi-politikai irányát, legfonto
sabb szervezési és kiképzési elveit; a 
hadsereg soron levő feladatait, tartal
mát és tendenciáját, végrehajtásának 
feltételeit, módját és ütemét, valamint 
az esetleges háború katonapolitikai cél
jait és az abból adódó feladatokat. Meg
kísérlik a katonapolitika és a katonai 
doktrína viszonyának tisztázását is. A 
fentieknek megfelelően tárgyalják az 
MSZMP katonapolitikájának fő voná
sait, fejlődésének periódusait és ezek 
tartalmát. A témán belül megkülön
böztetett figyelmet fordítanak a máso
dik ötéves terv időszakában folytatott 
minőségi fejlesztés jellemzőinek elem
zésére. 

E periódusban — a szocialista építés 
eredményeként bekövetkezett gazda
sági, társadalmi és politikai változások
kal összhangban — mélyreható változá
sok bontakoztak ki a hadsereg fejlődé
sében is. A hadügyben végbemenő for
radalom eredményeit és várható alaku
lását figyelembe vevő, tudományosan 
megalapozott katonapolitika gyökere

sen megváltoztatta a hadsereg arcula
tát. Akárcsak társadalmi méretekben, 
a hadseregben is új folyamatok bonta
koztak ki, melyek a szocializmus tel
jes felépítésével teljesednek ki, s ame
lyek folyton növekvő elemeivel már 
napjainkban is találkozhatunk. Más
részt az elmúlt időszakban a korszerű 
hadügy követelményeivel összhangban 
eredményesen folyt a hadsereg minősé
gi fejlesztése. E két folyamat egyidejű, 
bonyolult kölcsönhatásban történt ki
bontakozása jelentős változásokat ered
ményezett a hadsereg szerepében, a tár
sadalomhoz és a szocialista építés napi
renden levő feladataihoz való viszonyá
ban, funkció betöltésére való alkalmas
ságának összetevőiben és mértékében. 

A tanulmány szerzői e bekövetkezett 
változások és kibontakozó tendenciák 
tartalmát, társadalmi-politikai hátterét 
és várható alakulását kutatják, össze
gezik a Magyar Néphadsereg technikai 
korszerűsítésének, szervezete és kikép
zése fejlődésének, erkölcsi-politikai ar
culata alakulásának fontosabb elemeit 
és legfőbb eredményeit. Külön-külön 
alfejezeteket szentelnek a hadsereg osz
tályjellege, valamint a belső és külső 
funkciói fejlődésének megvilágítására, 
Részletesen ismertetik az ellenforrada
lom után a hadsereg forradalmi osz
tályjellegének megszilárdítására, a 
pártirányítás új rendszerének kialakí
tására és továbbfejlesztésére tett intéz
kedéseket. Kimutatják, hogy a szocia
lizmus alapjainak lerakásával társadal
mi viszonyainkban bekövetkezett gyö
keres változások hatására a honvéde
lem — és következésképpen a hadsereg 
— társadalmi bázisa jelentősen kiszéle
sedett, s megkezdődött a hadsereg össz
népi jellegűvé válásának folyamata, az
zal egyidejűleg, hogy továbbra is betölti 
a proletárdiktatúra hadseregéneik fel
adatait. 

A hadsereg funkcióinak fejlődését és 
változásait elemezve a szerzők arra a 
következtetésre jutottak, hogy a szo
cializmus alapjai lerakásainak idősza
kában — főként az ellenforradalmai 
közvetlen követő években — a hadse
reg belső funkciója, s ennek is legin
kább elnyomó, erőszakos oldala állt 
előtérben. A hadsereg külső védelmi 
feladata ekkor — egyrészt a belső fel
adatok kiélezettsége, másrészt a kor
szerű követelmények mögött elmaradt 
színvonala következtében — háttérbe 
szorult. A szocializmus alapjainak lera-

— 538 — 



Kásával bekövetkezett társadalmi-poli
tikai változások és a hadsereg minőségi 
fejlesztésének eredményeként e téren í3 
új tendenciák bontakoztak ki. A had
sereg fő funkciójává a külső védelmi 
reladat vált, amely a Varsói Szerződés 
keretében jelentősen kiszélesedett, űj 
elemekkel gazdagodott. A belső funk
ción belül háttérbe szorult az erősza-
Kos, elnyomó oldal, s fokozódó mérték
űén kerültek előtérbe és teljesedtek ki 
a gazdasági építő- és kulturális nevelő
munkában való hatékonyabb részvétel 
teladatai. A szerzők a Magyar Néphad
sereg fejlesztése további feladatainak 
elemzésével zárják tanulmányukat. 

A hadseregfejlődés kibontakozóban 
Levő új tendenciái a szocializmus teljes 
Telepítése időszakában is jellemzők. 
Ezért a könyv nemcsak a lezajlott vál
tozások jobb megértéséhez nyújt támo
gatást, hanem segít eligazodni a fejlő
dés jelenlegi és jövőbeli tartalmában és 
jellemző vonásaiban is. 

A szerzőik — mint ez a fentiekből is 
kiderül — mind politikai-ideológiai, 
mind pedig a mindennapi gyakorlati 

munka szempontjából aktuális és fon
tos folyamatok tudományos igényű 
elemzésére és lényegük feltárására tet
tek' kísérletet. Mindezt nem történeti 
jelleggel — abban az értelemben, íiogy 
nem a hadsereg történetének feldolgo
zására törekedtek —, hanem a vizsgált 
folyamatok társadalmi-politikai megkö
zelítésének igényével. A szerzők a ma
gyar néphadsereggel foglalkozó elméle
ti-ideológiai jellegű és tartalmú mun
kát adnak az olvasó kezébe. 

Dr. Zágoni—Somogyi—Farkas: Had
sereg, honvédelem című könyve az ol
vasók széles táborához szól közérthető, 
olvasmányos formában. Érdeklődésre 
tarthat számot mind a hadsereg tiszti
karában, mind pedig a honvédelmi ne
veléssel foglalkozó személyek part
es tömegszervezeti propagandisták és 
aktivisták széles táborában. A könyv 
tartalmánál és jellegénél fogva közvet
len segítséget nyújthat a honvédelmi 
nevelőmunka sokoldalúbbá, katonapoli-
tikailag megalapozottabbá tételéhez. A 
szerzőket és a kiadót éppen ez a cél 
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