
VITA 

A HÁBORÜ FOGALMÁNAK ÉS JELLEGÉNEK 
NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL 

Az utóbbi években megjelent tudományos munkákban, vagy 
szóbeli viták során találkozunk olyan nézetekkel, amelyek fi
gyelmen kívül hagyják Lenin a háborúkról szóló tanításainak 
egyes részeit, szkeptikus nézeteket hangoztatnak a háborúk 
politikai jellegének megállapíthatóságáról, vagy egyenesen ta
gadják a háborúk értékeléséről szóló lenini tanítások alkalmaz
hatóságát az osztálytársadalmak minden háborújára. E n é 
zetek bírálatát szükségesnek tartjuk egyrészt azért, mert kihat
nak korunk háborúi megítélésére és e háborúkhoz való viszo
nyunkra, másrészt történetírásunkat téríthetik le a marxista— 
leninista történelemszemlélet helyes útjáról 

A Magyar nemzetközi jogászok írásaiban olvashatunk olyan 
nézeteket, amelyek figyelmen kívül hagyják a háború fogal
mának lenini meghatározását, sőt tagadják a háború fogalmá
nak meghatározható&ágát Az 1959-ben megjelent „Diplomáciai 
és nemzetközi jogi lexikon"-ban pl. a „Háború" címszó alatt a 
következőket találjuk: , 

„Háború alatt az általános szóhasználat szerint két állam 
fegyveres összeütközését értik, nincsen azonban egyetlen nem
zetközi szerződés sem, amely a háború jogi fogalmának meg
határozását tartalmazná. Fritz Grob, svájci származású ameri
kai író ,a háború relativitásáról' írott könyvében 70 meghatáro
zást sorol fel, melyeket a különböző szerzők adtak, de ezek 
sora még erősen kiterjeszthető. Egyik a háborúskodási szándé
kot, másik a fegyveres küzdelmet, a harmadik a nemzetközi jog 
különböző szabályaival meghatározott alaki feltételeket, vagy 
az elérni kívánt célokat stb. tartotta döntő tényezőknek, me
lyek fennforgása nélkül nem lehet jogi értelemben háborúról 
beszélni." (Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon. Akadémiai 
Könyvkiadó. Budapest. 1959.) Meg kell jegyezni, hogy az „ál
talános szóhasználat" háborún nemcsak az államok közti fegy-
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veres összetüközéseket érti, hanem háborúnak tartja az osztá
lyok közötti bizonyos fegyveres összeütközéseket is. A mar 
xista—leninista felfogás az osztályharc legélesebb megnyilat
kozását, az osztályháborúkat, a polgárháborúlkat szintén hábo
rúnak tartja. A háborúnak az ilyen meghatározása, amely csak 
az államok közti fegyveres összeütközéseket tekinti háborúk
nak, azon alapszik, hogy a kizsákmányoló uralkodó osztályok 
„törvénytelennek" minősítik és nem ismerik el a kizsákmányolt 
osztályok és az elnyomott nemzetek, a gyarmatok harcának jo 
gosságát. Fritz Grob amerikai szerző egyetlen egy szovjet jo 
gász véleményét sem ismerteti, sőt még Clausewitz háborúról 
adott meghatározását vagy, a Lenin által továbbfejlesztett, pon
tosabbá te t t definícióit sem A mi Diplomáciai lexikonunktól 
viszont elvárható lenne, hogy a burzsoá jogászok véleményei 
mellett necsak az „általános szóhasználat"-ot említse — s fő
leg ne hiányosan —, (hanem a háború lenini meghatározását is. 
Különösen azért fontos ezt szóvátenni, mer t a háború mar
xista—leninista jogi .meghatározása is csak a lenini tudományos 
meghatározáson alapulhat. 

Egyik közismert nemzetközi jogászunk 1958-ban megjelent 
könyvében pedig a következőket olvashatjuk: 

„Mivel pedig aligha volt még háború, melynek okai, kö
rülményei, megvívásának módjai, eszközei, céljai stb. azonosak 
lettek volna, csak erőszakolt módon lehetne azok elemeire és 
jellegére nézve egységes, általános érvényű ismérveket leszö
gezni" Ez a megállapítás kétségbevonja, hogy a háború fogal
mát meg leihet határozni. Az általános érvényességű ismérvek 
megléte ugyanis nélkülözhetetlen feltétele a fogalomalkotás
nak. Ha csak „erőszakolt módon lehet" — a háborúk „elemei
re . . . általános érvényű ismérveket leszögezni", akkor a háború 
fogalma^is csak erőszakolt, s ha nem járunk el erőszakolt mó
don, akkor nincs a háborúnak fogalma. (Kétségbevonja továbbá 
a jelleg — nevezetesen az igazságos, vagy igazságtalan jelleg — 
meghatározhatóságát is, mer t szerinte a jellegre vonatkozóan 
is „csak erőszakolt módon" lehet megállapítani az általános 
érvényességű ismérveket. E kérdésre később még visszatérünk.) 
Majd még ugyanazon az oldalon így folytatja: „Sokat elmél
kedtek, sokat vitatkoztak, sok szellemes és kevésbé szellemes; 
axiómát, analógiát, paradoxont vonultattak fel és csillogtattak 
meg, de mindezzel nem tudták eldönteni a háború fogal
m á t . . . " (Hajdú Gyula: Semlegesség. 139. o. 1958. Közgazda
sági és Jogi Kiadó) s nem állítja e véleménnyel szembe a h á 
ború lenini fogalmát, a marxisták álláspontját. Nemcsak elem-
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zéseiben nem alkalmazza a háború lenini meghatározását, ha
nem annak létezéséről sem tesz említést könyvében. 

Valóban igaz, hogy a háborúk megvívásának módja, esz
közei, körülményei, okaik és céljaik nagyon különbözők. 
Ha a háborúk „elemeire" — azaz minden elemére 
— általános érvényességűek lennének az ismérvek, akkor a há
borúkat nem lehetne egymástól megkülönböztetni. Éppen azért 
különböznek egymástól a háborúk, mert nem minden elemük 
azonos, tehát nem minden elemük általános. Viszont azért lehet 
a háború fogalmát meghatározni, mert vannak olyan elemei, 
amelyek minden háborúban előfordulnak, tehát általánosak. A 
háború fogalmának lenini meghatározása: „A háború a politika 
folytatása más {mégpedig erőszakos) eszközökkel" (Lenin Művei 
21. kötet, 307. o.) felöleli azokat az általános ismérveket, 
amelyek minden háborúra egyaránt jellemzőek. Tehát ez 
a meghatározás nem egyes háborúk esetleges ismertető 
jegyeit, hanem minden háború általános ismertető jegyeit fog
lalja magában. Ha valamely társadalmi jelenségből, valamely 
eseményből e két általános ismérv bármelyike is hiányzik, már 
nem minősíthetjük azt háborúnak. Ezek az ismérvek — a fenti 
definíció értelmében a következők: 

1. A háború a politikai folytatása. A politika pedig Lenin 
meghatározása szerint „nemzetek, osztályok stb. közötti vi
szony." (Lenin Művei 35. kötet, 254. o.) 

2. Erőszakos eszközökkel vívják meg. És hogy mit kell ér
tenünk általában erőszakos eszközön, arra ugyancsak válaszol 
Lenin: ,,A XX. században — mint a civilizáció korában általá
ban — az erőszak nem ököl és nem dorong, hanem a katona
ság" olvashatjuk „A ^lefegyverzés' jelszaváról" c. cikkében. 
(Lenin Művei '23. kötet, 96. o.) 

Minden tudomány számára nélkülözhetetlen, hogy pon
tos, tudományosan meghatározott fogalmakkal dolgozzék. 
Ugyanakikor a dialektika a fogalmak tudományos meghatároz
hatósága mellett nem tagadja, ellenkezőleg feltételezi a határ
esetek és átmenetek lehetőségét is. De ezek nem teszik a fogal
ma t sem meghatározhatatlanná, sem meghatározását erősza-
kolttá. A háború fogalmánál sem más a helyzet. A politikai cé
lok és az alkalmazott erőszakos eszközök mennyiségének bizo
nyos korlátozottsága esetén határesetekről, átmenetekről is be
szélhetünk. (Pl. határprovokáció stb.) De jelen esetben nem a 
határesetek, vagy átmenetek előfordulása okozza a problémát. 

A fent idézett szerző munkájában később a lenini megha
tározással ellentétben a háború fogalmának két általános ismér
véből csak egyet ismer el — mégpedig az erőszakot. Azt írja 
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például: „egy dolog azonban kétségtelen. Minden idők minden 
háborújának volt egy közös tényezője: az erőszak." (Idézett m ü 
140. o.) It t tehát megállapítja, hogy a háborúnak van, mégpe
dig „kétségtelenül" és nem „erőszakolt módon" általános is 
mérve — d e csak egy: az erőszak. Az „erőszakolt módon"-t ezek 
szerint nyilván a figyelmen kívül hagyott lenini definíciónak a 
„politika folytatása" ismérvére vonatkoztatja, azért is hagyja 
azt ki, azért nem sorolja a háború általános ismérvei közé. 

Az a felfogás, amely nem ismeri el, hogy minden háború 
közös ismertetőjegye, hogy a politika folytatása — tagadja azt, 
hogy a háborúk az államok, nemzetek, osztályok egymáshoz 
való viszonyával vannak összefüggésben. Ez az álláspont nem
csak a marxizmus—leninizmus e kérdésében kidolgozott t an í 
tását tagadja meg, vagy hallgatja el, hanem még a polgári t u 
dományos állásponttal is szembenáll. 

Köztudomású, hogy már Clausewitz felfedte a politika és 
a háború kapcsolatát. A háborúról c. munkájában ezt írja: „min
den háborút politikai ténykedésnek tekinthetünk". (Clause
witz: A háborúról I. kötet, 57. o. Zrínyi kiadó 19.), továbbá „A 
háború nem csupán politikai művelet, hanem valóságos poli
tikai eszköz, a politikai érintkezés továbbfolytatása és annak 
végrehajtása más eszközökkel. Ami a háborút ezenkívül még 
jellemzi, az csupán eszközeinek sajátos adottságaiból folyik". 
(U. o. 56. o.) 

Lenin súlyos szavakkal ítélte el azt a nézetet, amely nem-
ismerte el a háború és politika kapcsolatát. „A háború és for
radalom" c. munkájában a következőket olvashatjuk: „Ez az. 
író, (Clausewitzről van szó. — O. I.) akinek alapeszméit nap
jainkban minden gondolkodó ember feltétlenül magáévá tet te , 
már mintegy 80 esztendővel ezelőtt harcolt az ellen a nyárspol
gári és ostoba előítélet ellen, amely szerint .a háború elválaszt
ható az illető kormányok, az illető osztályok politikájától, amely 
szerint a háború, akárcsak egy esetben is, úgy tekinthető, mint 
egyszerű támadás, a béke felborítása, majd ennek a felborított 
békének a helyreállítása. Hajba kaptak és kibékültek! Ezt à fe
lületes és ostobia nézetet már évtizedekkel ezelőtt megcáfolták 
és megcáfolhatja bármely háborús történelmi korszak minden 
valamennyire is figyelmes elemzése". (Lenin Művei 24. kötet, 
415. o.) 

Félreértések elkerülése végett szükségesnek tartjuk az elő
zőekhez azt is hozzáfűzni, hogy a háború a politika folytatása 
ugyan, de ahhoz, hogy a háborút előkészítő politika háborút 
szüljön a háborút kívánó szándékon kívül még más feltételek 
is szükségesek, többek között a háborút indító számára ked-
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vező, vagy kedvezőnek vélt erőviszonyok és háborúval elérni 
kívánt célok megvalósíthatóságának valószínűsége. 

Ha a háborúknak csak egy közös ismérvük van, akkor eb
ből következik, hogy csak az egy irmertető jegynek sajátos
ságai szerint lehet a háborúkat megkülönböztetni egymástól. 
Tehát ha a háborúknak csak az erőszak a közös ismérve, akkor 
a háborúkat az erőszak sajátosságai, eszközei, alkalmazásának 
módja, és körülményei szerint különböztethetjük meg. így el
sikkad a, háborúk közötti azon lényeges különbség, ami a hábo
rúkhoz vezető politikai. különbözőségéből ered. Ez a felfogás 
vezet a pacifizmushoz, amely függetlenül a háború politikai 
tartalmától, a háború igazságos, vagy igazságtalan jellegétől, ki
vétel nélkül minden háborút elvet, s konkrét elemzés nélkül 
már eleve mindkét fél háborúját egyaránt elítéli. A történelem 
számtalan olyan háborút ismer ugyan, amelyben mindkét fél 
háborúja elitélhető, de nem minden háborúban ez a helyzet. 
Ha a háború nem a politika folytatása, akkor nincs értelme fel
vetni azt a kérdést, hogy miért, milyen politikai célokból foly
tatják a háborút? így az a nézet, amely a háború általános is
mérvei közül kirekeszti azt, hogy a háború a politika folytatása, 
elvezet ahhoz a felfogáshoz, amely felmenti a felelősség alól a 
rabló, hódító háborút indítókat, mer t hiszen mindkét fél, az 
igazságos háborút folytató is, alkalmaz erőszakos eszközöket. 
Abban ugyanis —, hogy erőszakos eszközöket alkalmaznak —• 
nincs különbség az igazságos és igazságtalan háborút folytató 
felek között. 

A következő kérdés, aminek a felvetését szükségesnek tar t 
juk az, hogy mit kell érteni a háború jellegén, hogyan lehet fel
osztani a háborúkat? E kérdésekkel kapcsolatban is találkoz
hatunk ugyanis kifogásolható nézetekkel, pl. egy a háború po
litikai jellegét fejtegető munkát ezzel a bírálattal illették: „E 
szerint az okoskodás szerint a háború jellege lehet igazságos, 
vagy igazságtalan. Kétségtelen, így is osztályozni lehet a hábo
rúkat, de a jellegen általában nem ezt é r t j ü k . . . " „A háború 
jellegén általában a háború megvívásának módját kell érteni". 

E nézet azt tükrözi, hogy képviselője egyrészt nem érti a 
jelleg szó jelentését, azt „általában" csak egy vonatkozásban, 
a háború megvívásának módjával kapcsolatban tartja alkal
mazhatónak, másrészt a háborúk politikai tartalom szerinti 
megkülönböztetésének lebecsülése csendül ki soraiból. A jel
leg szó használatát nem lehet egy lényeges ismertetőjegy (egy 
felosztási alap) szerinti megkülönböztetésre korlátozni. A jelleg 
szót annyiféle összefüggésben használhatjuk, ahány lényeges 
ismertetőjegye (felosztási alapja) van a háborúknak. 
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Közismert, hogy minden felosztás előfeltétele, hogy elő
ször ki kell jelölni a felosztás alapját. A felosztás alapja a foga
lom általános ismérvének, vagy ismérveinek bármely ismer
tető jegye, sajátossága, vagy körülménye lehet. 

A háborúknak, azok lenini meghatározása szerint két álta
lános ismérvük van, az hogy politika folytatásai és hogy erő
szakos eszközökkel vívják meg. Ezek szerint a háborúkat fel le
het osztani a háborúra vezető politikai és az alkalmazott erő
szakos eszköz ismertetőjegyei, sajátosságai és körülményei sze
rint. 

Amikor a marxi—lenini elmélet a háborúkat igazságos és 
igazságtalan jellegű háborúkra osztja, egy meghatározott — 
mégpedig a leglényegesebb — ismertetőjegy, a politikai tar ta
lom szerint osztja a háborúkat két csoportra. Ez a felosztás füg
getlen az erőszakos eszközök ismertető jegyei szerinti felosz
tástól. 

Mivel a politika, amely a háborúra vezet, államok, osztá
lyok, nemzetek közti viszonyt fejez ki, csoportosíthatjuk a 
háborúkat a politika e sajátossága szerint államok közti hábo
rúra, polgárháborúra és nemzeti felszabadító háborúra. 

Lenin a polgárháború és a nemzeti felszabadító háború 
megkülönböztetésének nagy jelentőséget tulajdonított. A. M. 
KoUontájnak küldött egyik levelében arról a kérdésről, hogy a 
kapitalizmus korszakára vonatkoztatva a gyarmatok háborúját 
a gyarmatosító állam ellen polgárháborúnak lehet-e tekinteni 
ezt írta: „Rendkívül káros, ha a polgárháború fogalmát mér
téktelenül tágítjuk, mer t ezzel elkenjük a dolog lényegét: azt, 
hogy a polgárháború a bérmunkások háborúja az adott állam 
tőkései ellen." Egy bizonyos vonatkozásban azonban azoknak 
az államok közti háborúknak is van osztályháború jellegük, 
amelyekben a szembenálló felek vezetése különböző osztályok 
kezében volt és legalább az egyik fél háborús céljai között a 
másik fél uralkodó (a háborút vezető) osztálya uralmának meg
döntése is szerepelt. 

Hruscsov elvtárs pedig arra figyelmeztet, hogy a nemzeti 
felszabadító háborúkat meg kell különböztetni az államok 
közti háborúktól. (N. Sz. Hruscsov: A kommunista világmoz
galom újabb győzelmeiért. Népszabadság 1961. január 22.) 

Csoportosíthatjuk a háborúkat a hadviselő felek egymás 
közötti viszonya alapján. E felosztási alap szerint Lenin a há
borúk három típusát különbözteti meg: elnyomott nemzet há
borúját az elnyomó nemzet ellen, két elnyomó nemzet közötti 
háborút és az egyenjogú nemzetek közötti háborút. (Lásd: 
Lenin Művei 35. kötet, 254. o.) 
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A fenti felosztási alap a háború lényeges sajátossága s ez 
ért joggal beszélhetünk e sajátosság szerinti jellegről is, s h e 
lyesen használjuk a jelleg szót, amikor pl. „nemzeti felszaba
dító jellegű" háborúról szólunk. 

Vagy pl. Hruscsov elvtárs a „Kommunista világ
mozgalom újabb győzelmeiért" c. 1961. január 6-án tartott 
előadásában korunk háborúit a következőképpen cso
portosította: „A jelenlegi körülmények között a háborúk követ
kező kategóriáit kell megkülönböztetnünk: világháborúk; helyi 
háborúk, felszabadító háborúk — népi felbelések. Erre a m e g 
különböztetésre szükség van ahhoz, hogy helyes taktikát dol
gozzunk ki a háborúk tekintetében." (Népszabadság 1961. ja
nuár 22.) 

A háborúk jellegének, illetve típusainak, a háborúra ve
zető politikai fontos ismertetőjelei, sajátosságai szerinti meg-
állapítása^ (igazságos — igazságtalan, államok közti háború^, 
polgárháború, elnyomó és elnyomott nemzetek közti háború,, 
stb.) a marxizmus—leninizmus háborúkról szóló tanításának 
sarkalatos tételét és ennek következtében a marxista—lenin
ista történelem-szemléletnek lényeges részét képezi. Lenin így 
ír erről: „Én elméletileg hibásnak és gyakorlatilag károsnak 
tartom azt, ha nem különböztetjük meg a háborúk típusait.'" 
(Lenin Művei 35. kötet, 178.o.) 

Ismeretes a háborúk felosztása formális, külső nem lénye
ges ismertetőjegyek alapján is, pl. vallás-, dinasztikus- stb. há
ború. A háború politikai tartalom szerinti jellege a háborúk
hoz való viszonyunk megállapításánál külső, formális szempont 
az is, hogy ki kezdte, vagy melyik fél területén folyik a há
ború. A háborúnak ilyen nem lényeges, formális szempontok 
szerinti felosztása és megkülönböztetése elfedi a háború osz
tályjellegét, politikai tartalmát, igazságos, vagy igazságtalan 
jellegét. 

A háborúkat másik általános ismérvük — az erőszak esz
közeinek ismertetőjegyei, alkalmazásának módja és körülmé
nyei szerint is csoportosíthatjuk. Ezek szerint is megállapítha
tók a háborúk típusai. Az erőszak eszközeinek sajátosságai sze
rint is vannak különböző jellegű háborúk. Itt is lényeges a há
borúk felosztási alapjának meghatározása. Ha a felosztás alapja 
az alkalmazott technika — megkülönböztetünk manufakturá
lis és gépi eszközökkel folytatott háborút, ha az, hogy alkal
maznak-e atomfegyvert, vagy nem, a háborúkat fel lehet osz
tani hagyományos fegyverekkel vívott háborúra és atomhábo
rúra. Ha a felosztás alapja a háború megvívásának módja fel
oszthatjuk a háborúkat várháborúkra, állásháborúkra, mozgó-
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háborúkra, stb. A hadszíntér szerint szárazföldi, vagy tengeri 
háborút stb. különböztetünk meg. Ha a felosztás alapja a meg
vívás időtartama, a háború lehet: villámháború, vagy hosszan
tartó háború. Felosztási alap lehet a háború mérete, céljainak 
terjedelme is, e szerint megkülönböztetjük a helyi és világhá
borúkat — vagy a háború szervezési formája — e szerint van
nak koalíciós, vagy két állam közti háborúk, stb. 

Az eddig elmondottak értelmében egy hadviselő adott há
borújának annyiféle jellegéről beszélhetünk, ahány lényeges 
ismertetőjegye, felosztási alapja van a háborúknak. Pl. a TI. 
világháború jellege a fasiszta hatalmak részéről politikai t a r 
talma szerint igazságtalan, imperialista rablóháború, a megví
vás eszközeit tekintve gépi jellegű háború, a megvívás módját 
tekintve pedig mozgó jellegű háború volt stb. 

A politikai szempontok szerinti felosztáson kívül minden 
más felosztás csak az erőszak eszközeinek sajátosságai a háború 
eszközei, megvívás! módja, stb. szerint történhet. A hadtörté
nészek számára, - hogy a háború kimenetelének okait feltárhas
sák, a háborúknak nemcsak a politikai tartalom, hanem az erő
szak eszközei szerinti elemzése is fontos. A háború erőszak esz
közei szerinti jellegének előrelátása pedig rendkívül fontos a 
háborúra, vagy annak elhárítására való felkészülés és a háború 
kimenetele szempontjából egyaránt. A sajátosan katonai ténye
zők szerinti meghatározás azonban rendszerint nem különböz
teti meg a két hadviselő fél háborúját, hanem általában egya
ránt jellemző mindkét fél háborújára (pl. mindkét fél manu
fakturális eszközökkel folytatja a háborút, mindkét fél mozgó 
háborút folytat stb.). S még ha megkülönbözteti is, nem ezek 
a különbségek határozzák meg az adott háború társadalmi-poli
tikai szerepét és az ahhoz való viszonyukat. 

A háború fogalmának lenini meghatározásából következik,, 
hogy a háború leglényegesebb jellemzője az, hogy milyen poli
tika folytatása melyik osztály és milyen céllal viseli, mi a h á 
ború politikai tartalma. A háborúk lehetséges felosztási alap
jai közül kiemelkedő jelentősége éppen a politikai tartalom 
szerinti felosztásnak van, mer t a háború politikai tar talma 
adja meg a háború ,,igazi lényegét", és határozza meg a háború 
társadalom-politikai jelentőségét. Éppen ezért fontos a múlt há
borúinak megítélésében a háború politikai jellegének megálla
pítása, 

A jelleg szó használatának sokoldalú lehetőségére azért: 
is fontos felhívni a figyelmet, nehogy az egyébként helytálló 
megállapításokból helytelen következtetést vonjuk le és le le--
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hessen leplezni a jelleg szó talmudista értelmezéséből fakadó 
megtévesztési kisérleteket is. 

Az utóbbi években gyakra találkozunk ilyen ki j elén té
tekkel : „az atomfegyverek felfedése és tökéletesítése, elterje
dése megváltoztatta a háború jellegét". (A nemzetközi kommu
nista mozgalom további előretöréséért és egységéért. Olasz 
Kommunista Pár t KB-nak dokumentuma. MTI Dokumentumok 
VI. évf. 27. sz. 17. o.) vagy ,,A háború természete gyökeresen 
megváltozott, minthogy félelmetes pusztító fegyverek létez
nek." (Az OKP X. Kongresszusának Politikai Határozata. Közli 
a MTI Dokumentumok V. évf. 49. sz. 134. o.) 

Ezek a kijelentések félreérthetetlenül a háború erőszak 
eszközei szerinti jellegváltozására utalnak és nem a háború 
politikai tartalom szerinti jellegének, vagy a háború politikai 
tartalom szerinti természetének megváltozására, mint ahogy 
azt pl. a kínai vitairatok állítják. 

A legszembetűnőbb visszaélést azzal, hogy az erőszak 
eszközeire vonatkozó kijelentést a háborúval kapcsolatos poli
tikai nézeteinkre vonatkoztatják, a kínai kormány szóvivőjének 
1963. szeptember 1-i nyilatkozata nyújtja: „Az SZKP Központi 
Bizottságának július 14-i levelében a szovjet vezetők kijelen
tették, hogy »a századunk közepén létrehozott nukleáris rakéta
fegyverek megváltoztatták a háborúról alkotott régi fogalma
kat« valójában annyit jelent — mondja a kínai kormány szó
vivőjének nyilatkozata —, hogy az atomfegyverek megjelenése 
után a háború többé nem a politika folytatása, nincs többé 
semmiféle különbség igazságtalan és igazságos háború között, 
az imperializmus többé nem a háború forrása és a különböző 
országok népeinek többé nem kellene igazságos háborút vív-
n iok az imperialisták fegyveres agressziója és a reakciós rend
szerek fegyveres elnyomása ellen, mivel ezeket a háborúkat 
nem lehet megnyerni, csupán az emberiség megsemmisítésére 
vezetnek". 

A kínai kormány szóvivője először is megcsonkítva idézte 
az SZKP KB nyilatkozatának kérdéses részét, amely pontosan 
így hangzik: „józanul értékeljük a hadviselési eszközökben 
történt gyökeres minőségi változást és így ennek lehetséges 
következményeit is. A századunk közepén létrehozott nuk
leáris rakétafegyver megváltoztatta a háborúról alkotott ré
gebbi fogalmakat. E fegyvernek sohasem látott pusztító ereje 
van." (Népszabadság, 1963. július 16.) 

A „megváltoztatta a háborúról alkotott régebbi fogalma-
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k a t " így félreérthetetlenül a hadviselési eszközökre és azok 
hatására vonatkozik és nem a háborúról alkotott politikai né
zeteinkre. 

Közismert a politika meghatározó szerepe a hadviselésben, 
az erőszakos eszközök alkalmazásában. Az is kétségtelen, hogy 
a termonukleáris rakétafegyverek megjelenésé-nők, soha sem 
látott pusztító hatásának, a politikára is vissza kell hatnia. A 
kommunista pártok le is vonták ennek politikai következte
téseit, de legkevésbé sem úgy, hogy érvénytelennek nyilvá
nítják Leninnek a háború és a politika kapcsolatáról és össze
függéséről, a háború igazságos és igazságtalan jellegéről szóló 
tanításait, min t ahogy azt a kínai kormány szóvivője állítja. 
A kommunista és munkáspártok azzal vonták le a termonukleá
r is fegyverek rendkívüli pusztító hatásából a következtetést, 
hogy politikájukban az emberiséget fenyegető veszély nagy
ságának megfelelő súlyt kapott a világháború és az államok 
közti helyi háborúk elhárítására irányuló törekvés. A termo
nukleáris háború hatásának feltárásával harcra mozgósítják a 
tömegeket a háborús veszély forrása, az imperializmus ellen, 
küzdenek a nukleáris fegyvereik eltiltásáért, a leszerelésért, 
minden erőt tömöríteni igyekeznek a világbéke megőrzésére. 
A szocialista országok kommunista pártjai és elsősorban az 
SZKP — többek között azzal is levonták a szükséges 'következ
tetést, hogy olyan színvonalon tartják fegyverzetüket és fegy
veres erőiket, hogy az alkalmas legyen az imperialistákat 
visszarettenteni háborúk kirobbantásától. Ez a békepolitika a 
kínai kormány szóvivőjének szavaival ellentétben semmiképpen 
nem jelenti .azt, hogy nem kell harcolni az imperialisták fegy
veres agressziója ellen. 

A háború politikai jellegének meghatározása a kommu
nista és munkáspártok számára nemcsak elméleti, történelmi, 
hanem nagyon is gyakorlati, a háborúkhoz való viszonyunkat 
meghatározó kérdés. Ezért az igazságos és igazságtalan hábo
rúkra való felosztás lehetőségének szkeptikus megítélésére is 
fel kell figyelnünk. 

A már idézett magyar szerző könyvében bírálat nélkül 
egyetértően idézi egy múl t században élt német jogász szkep
t ikus véleményét arról, hogy a háborúk igazságos, vagy igaz
ságtalan jellege megállapítható-e. Azt írja: „Hogy pedig meny
nyire körülményes és nehéz dolog annak eldöntése, hogy m e 
lyik fél harcol igazságos ügyért, azt már aXIX. század egyik 
legismertebb nemzetközi jogásza is meglátta" (H. W. Heffterről 
van szó. — O. I.) midőn megállapította: „nem létezik ezen a föl
dön egyetlen bíró, aki csalhatatlanul dönteni tudna egy háború 
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igazságossága kérdésében", (i. m. 88. o.) A szkeptikus ál lás
pont lényegében azt vonja kétségbe, hogy tudományos alapon 
lehet megállapítani a háború politikai jellegét. Pedig a marxiz
mus-leninizmus tudományos alapon állapítja meg a háborúk 
politikai jellegét, nem szubjektív értékelés, hanem objektív 
ismérvek alapján. Az osztályok érdeke, a háborús politikai célki
tűzései s ezek viszonya a haladáshoz, objektív ismérvek alapján 
bírálhatók el. A háborúk politikai tartalom szerinti jellegét oly 
mértékben lehet tehát „csalhatatlanul" megállapítani, amily 
mértékben meghatározható a háborúnak a haladáshoz való v i 
szonya. A tények sokoldalú feltárása és elemzése, valamint a 
marxizmus-leninizmus tudományos elveinek alkalmazása ese
tén nincs jogunk kételkedni abban, hogy egy háború igazságos 
vagy igazságtalan, haladó, vagy reakciós jellege megállapít
ható. 

A burzsoá irodalomban az igazságos és igazságtalan há
borúk fogalmával kapcsolatosan ködös, szkeptikus és cinikus 
nézetek azoknak az uralkodó osztályoknak álláspontját kép
viselik, amelyek leplezni akarják háborújuk igazságtalan cél
ját és reakciós politikai tartalmát. Azak a burzsoá nacionalista 
ideológusok, akik nem akarják elítélni saját történelmük rabló
háborúit, ugyancsak tagadják a háborúk politikai jellegének 
meghatározhatóságát — de ezzel a marxizmus-leninizmus t u 
dományvoltát is iCetségbevonják. 

Még egy oka lehet annak, hogy egyesek nem látnak vilá
gosan abban a kérdésben, hogy a háborúkat politikai jelleg 
szerint igazságosakra, vagy igazságtalanokra lehet felosztani,, 
márpedig az, hogy sok oly háború volt, amelyeknek politikai 
jellege nem csak igazságos, vagy csak igazságtalan motívumo
kat tartalmazott, hanem ugyanannak a hadviselő félnek poli
tikájában ellentétes jellegű motívumok egyaránt megtalálhatók 
voltak. Lenin arra tanít, hogy ilyenkor a konkrét elemzés fela
data eldönteni, hogy melyik elem van túlsúlyban, melyik döntő 
a politikai jelleg meghatározása szempontjából és melyik má
sodrendű, amely ellentétes jellegével nem változtatja meg a há
ború politikai jellegét, csupán annak sajátosságát adja. Pl. az; 
Északamerikai Egyesült Államok szabadságharcáról Anglia 
ellen azt ír ta: „Franciaország és Spanyolország, amelyek t o 
vábbra is hatalmukban tartot ták a jelenlegi Egyesült Államok 
egyes részeit, az Angliával szemben táplált ellenséges érzület
től fűtve, azaz saját imperialista érdekeik által vezettetve ba
rátsági szerződést kötöttek az Anglia ellen fellázadt amerikai 
államokkal. A francia seregek az amerikai seregekkel együtt 
verték az angolokat. Ez nemzeti felszabadító háború volt, amely-
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ben az imperialista versengés csiak mellékkörülmény, amely
nek nincs komoly jelentősége — az ellenkezője annak, amit az 
1914-16-os háborúban lát tunk (a nemzeti elemeknek az oszt
rák-szerb háborúban nincs komoly jelentősége a mindent meg
határozó imperialista versengéshez képest.)" (Lenin Művei 22. 
kötet, 323. o.) 

Vannak tehát igazságos háborúk, igazságtalan mozzana
tokkal és igazságtalan háborúk igazságos mozzanatokkal, s 
csak a mellékest a lényegestől megkülönböztetni nem tudók 
moshatják el az igazságos és az igazságtalan háborúk közötti kü
lönbséget arra hivatkozva, hogy ellentétes előjelű mellékkörül
mények találhatók egy-egy háború politikai jellegében. Az 
egyes hadviselő felek politikáját azért kell figyelemmel kísérni 
végig a háború folyamán, mert előfordulhat, hogy a háború 
elején csak mellékkörülményt jelentő ellentétes jellegű mozza
natok a háború folyamán elhatalmasodnak, döntő jelentőségre 
tesznek szert és nemcsak mellékkörülményként szerepelnek, 
hanem megváltoztatják a háború jellegét, vagy előfordulhat, 
hogy a háború folyamán megváltozik a háború célja és ennek 
következtében jellege is. Lenin több példát említ az ilyen 
jelleg változásra: l,,A nemzeti háború imperialista háborúvá 

változhat és fordítva — írja Június brosúrájáról című munká
jában — például: a nagy francia forradalom háborúi nemzeti 
háborúknak indultak és ilyenek is voltak. Ezek a háborúk for
radalmi háborúk voltak, mer t az volt a céljuk, hogy a nagy forra
dalmat megvédjék az ellenforradalmi monarchiák koalíciójával 
szemben. Amikor azonban Napóleon Európa egész sereg, régen ki_ 
alakult, nagy életképes nemzeti államát leigázva megterem
te t t e a francia császárságot, a francia nemzeti háborúk impe
rialista háborúkká váltak, amelyek viszont megszülték a Na-
DÓleon imperializmusa ellen irányuló nemzeti felszabadító há
borúkat. 

Csak a szofista kenheti el az imperialista és a nemzeti 
háború közötti különbséget azon az alapon, hogy az egyik a 
másikba átcsaphat". (Lenin Művei 22. kötet, 321. o.) 

Az, hogy egyes háborúkban ellentétes jelllegű momentu
mok egyidejűleg fordulnak elő, nem lehet tehát ok arra, hogy 
a háborúk lenini meghatározását és megkülönböztetését el

vessük. 
A következő kérdés, amelyet felvetünk az, hogy vajon 

Leninnek az igazságos és igazságtalan háborúról szóló tanítása 
alkalmazható-e ai történelem valamennyi háborújára? 

Egyes, egyébként a marxizmus-leninizmus álláspontján 
álló magyar történészek között találkozunk ugyanis olyan né-
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zettel, amely szerint Leninnek az igazságos és igazságtalan h á 
borúról szóló tanításai csak az imperializmus korától a lkal
mazhatók. Nem lehet alkalmazni e tanításokat az azt meg
előző kordkra, mégpedig azért nem, mer t e tanítások csak az 
imperializmus korában keletkeztek, s alkalmazásuk az imperia
lizmust megelőző korokra a jelen problémáinak anakronisz
tikus visszavetítései lennének a történelemre. 

Ezzel a felfogással nem lehet egyetérteni. Leninnek az 
igazságos és igazságtalan háborúról szóló tanítása a háborúk 
elemzésének, s a háborúk elemzésével szoros összefüggésben — 
azok értékelésének módszerét adja. Azok a nézetek, hogy L e 
ninnek a háborúk politikai jellegéről szóló tanításai csak az 
imperializmus korától alkalmazhatók, történészek számára rend
kívül káros, mert végeredményben arra késztetik őket, hogy az 
imperializmus kora előtti háborúk tárgyalásánál ne végezzék 
el azt az elemzést, amelyet Lenin minden háború vizsgálatánál 
szükségesnek tartott. A háborúknak a lenini ismérvek alap
ján történő elemzése nélkül viszont nem lehet megadni az egyes 
háborúknak és a vele kapcsolatos eseményeknek marxista-le
ninista társadalmi-politikai értékelését sem. A háborúknak 

politikai tar talmuk szerinti megkülönböztetése és értékelése a 
marxizmus-leninizmus egyik alapvető tanítása. Egész tör té
nelem írásunk szempontjából alapvető kérdés tehát, hogy ez a 
tanítás történelemszemléletünk egyik elvét képezi-e, vagy sem. 

Az, hogy ez a lenini tanítás az imperializmus korában 
keletkezett, önmagában nem érv arra, hogy az osztálytársadal
mak egész korára ne legyen alkalmazható. Ilyen alapon ugyanis; 
a marxista-leninista történelemszemlélet egészét is tagadni l e 
hetne. Érvként csak akkor lenne elfogadható, ha azok, akik 
az igazságos és igazságtalan háborúkról szóló lenini tanításnak 
az osztálytársadalmak egész korára való érvényességét tagadják,, 
kimutatnák, hogy e tanítás azért nem lehet általános érvényes
ségű, mer t csak az imperializmus korának sajátosságain a lap
szik. Ezt azonban meg sem kísérelték, s nem is lehet ezt ki 
mutatni . Az ellenkezőjét viszont —, hogy Leninnek a háborúk 
elemzéséről és értékeléséről szóló tanításai az osztálytársadal
mak egészére alkalmazhatók — be lehet bizonyítani. Sem az 
elemzési, sem pedig az értékelési módszer nem tartalmaz 
ugyanis olyan feltételeket, amelyek csiak az imperializmus 
korszakának sajátosságain alapulnak. 

Leninnek a háborúkat elemző módszere: a dialektika a l 
kalmazása a háborúk vizsgálatánál. Ahhoz, hogy a háborúk 
társadalmii, történelmi elemzését elvégezhessük, a háború á l 
talános fogalmából kell kiindulni, ez adja meg, hogy az e lem-
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zésnek mire kell irányulnia. Lenin pontosabbá téve és tovább
fejlesztve Clausewitz meghatározását, a háború általános fo
galmát — ahogy már az előbb is idéztük — a következőképpen 
határozta meg: „A dialektika alaptétele a háborúkra alkalmazva 
az, hogy a ,háború egyszerűen a politika folytatása más' (még
pedig erőszakos), eszközökkel" — s még hozzáfűzte: „És ugyanez 
volt mindig Marx és Engels álláspontja is, akik minden há
borút az adott érdekelt hatalmak — és azokon belül a kü
lönböző osztályok — adott időben követett politikájának foly
tatásaként fogták fel". (Lenin Müvei 21. kötet, 214. o. Szikra, 
1951.) 

A háború fogalmából következik, hogy az egyes háborúk 
elemzésénél a politikát kell vizsgálni, azt, amire Lenin szám
talanszor rámutatott , hogy „miért, milyen osztályok, milyen 
politikai célok érdekében folytatják a háborút". (Lenin Művei 
23. kötet, 24. o.) 

Lenin több munkájában hangsúlyozza, hogy a háború po
litikai elemzésénél „A háború előtti politikát kell tanulmá
nyozni, azt a politikát, amely a háborúra vezet, s a háborúra 
vezet." (uo. 23. o.) S mivel a politika a háború folyamán vál
tozhat, a politikát az egész háború folyama alatt is figyelemmel 
kell kísérni. 

Nem szabad, hogy a háború vizsgálatánál apró jelenték
telen ügyek, diplomáciai csatározások felszínes okai, az udva
rok „ostobaságai", vagy egyes vezérek „személyes körülmé
nyei" félrevezessenek. Mindenkor a háborút vezető osztályok
politikáját és az azt meghatározó érdekeiket kell elemzés tár
gyává tenni. „Mert — ahogy Lenin írja — annak bizonyíté
kát) hogy mi a háború igazi szociális, vagy helyesebben osz
tály jellege, természetesen nem a háború diplomáciai történe
tében találjuk meg, hanem valamennyi hadviselő állam ural
kodó osztályainak helyzetét felölelő elemzésében", (Lenin Művei 
22. kötet, 196. o.) 

A marxista dialektikából és a marxi-lenini konkrét út
mutatásokból is következik, hogy a háborúk elemzésénél nem 
elegendő csak a hadviselő felek, a háborút vezető osztályok 
politikájának elszigetelt elemzése, hanem vizsgálat tárgyává 
kell tenni a hadviselő felek közti gazdasági, politikai, tör
ténelmi viszonyokat, a társadalmi rendet, s magát a korszakot, 
amelyben a háború folyik. 

Ezek képezik a legfontosabb irányelveket, amelyeket a 
háborúk vizsgálatánál a lenini elemzési módszer előír. Köz
tudomású, hogy nemcsak az imperializmus korában vannak osz
tályok és azoknak politikája, nemcsak az imperializmus korában 

127 



vannak államok, hanem minden osztálytársadalomban. S mi 
vel háborúk csak azóta léteznek, amióta osztályok és államok 
vannak, a történelem minden háborújára alkalmazni lehet a 
háborúk elemzésének Lenin által meghatározott fenti i rány
elveit. A háborúk elemzésének lenini módszerében tehát sem
miféle olyan feltétel, vagy megszorítás nincsen, amely annak 
alkalmazását csak az imperializmus korszakára korlátozná. 

A háborúk lenini elemzési és értékelési módszere szoro
san összefügg. ,,A marxizmus, vagyis a modern tudományos 
szocializmus szempontjából — tanítja Lenin — akkor, amikor 
a szocialisták azt beszélik meg, hogy hogyan kell értékelni a 
háborút, milyen álláspontot kell elfoglalni a háború tekinte
tében, a fő kérdés az, hogy miért viselik, milyen osztályok 
készítették elő és irányították az illető háborút". (Le
nin Művei 24. kötet, 413. o.) Az itt feltett kérdésekre 
a választ a háború lenini elemzése adja. A háború 
elemzését tehát a háború értékelése érdekében kell elvégezni. 

A marxista-leninista történelemszemlélet alapvető elve, 
hogy minden társadalmi jelenséget, az emberiség törénelmének 
minden eseményét a haladás szempontjából vizsgálja, értékeli. 
A háborúk értékelésénél is az az alapvető, hogy a haladást 
elősegítő, vagy akadályozó-e? 

A politikának — amelynek folytatása a háború — tar
talma, leglényegesebb ismertető jegye „igazi lényege" szerint 
a háborúkat két csoportra, igazságos és igazságtalan hábo
rúkra oszthatjuk. A politikai tartalmát aszerint ítéljük meg, 
hogy milyen osztály, milyen céllal vezeti a háborút. Az osz
tályok és a háború célja tehát a háborúk politikai tartalma 
elbírálásának alapja az általános emberi haladáshoz való vi
szonyuk az adott korban. Az osztályoknak az adott háború ide
jén betöltött társadalmi-politikai szerepét és a háborúra ve
zető politikájukat, a háború célját, éppen azért kell elemezni, 
hogy meg lehessen állapítani azoknak az általános emberi ha
ladáshoz való viszonyát. Igazságos annak a hadviselő félnek a 
háborúja, amelyiké az általános emberi haladás ügyét szol
gálja, azaz, ha háborúja haladó. Ellenkező esetben, azaz, ha a 
háborúja reakciós, egyúttal igazságtalan is. Az igazságos, jogos, 
vagy haladó háborúk, valamint az igazságtalan, bűnös (jog
talan), vagy reakciós háborúk, a háborúk politikai tar
talom, politikai jelleg szerinti megkülönböztetésének egy-egy, 
mégpedig ugyanazon kategóriáját alkotják. A haladó jelző 
közvetlenül utal a háborúnak az általános emberi haladáshoz 
való pozitív viszonyára. Az igazságos — jogos — jelző pedig 
a háborúinak morális, jogi szempontból való értékelése. A m o -
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ralis és jogi szempontból történő elbírálásnak az objektív 
alapja úgyszintén az általános emberi haladás. 

Ennek következtében a három sajátosság mindig együtt van 
meg egy-egy hadviselő fél háborújának értékelésében. Nincs 
olyan háború, amely igazságos, jogos, ugyanakkor reakciós, 
vagy amelyik igazságtalan, bűnös háború, de haladó. Akik 
ezt nem értik, nyilván elszigetelten ítélnek meg egyes hábo
rúkat, illetőleg a háborúknak egyes momentumait . Mert ami
kor például egy elnyomott nép, vagy nemzet háborújának jel
legét megítéljük, akkor nemcsak az illető nép, vagy nemzet 
helyzetét, hanem az egész nemzetközi helyzetet és háborújá
nak arra gyakorolt hatását is figyelembe kell venni. Előfordul
hatnak ugyanis olyan helyzetek, amelyekben egy-egy nép ön
magában véve jogos, igazságos szabadságharca időlegesen el
lentétbe kerülhet a haladás általános érdekeivel, s ilyenkor azt 
az utóbbinak alá kell rendelni, illetőleg aszerint értékelni. 
I lyen esetekben ha a függetlenségi harc bár önmagában 
tekintve haladó lenne is, de nem szolgálja az általános 
emberi haladást, így nem jogos, nem igazságos és nem 
szolgálja az illető nép érdekét sem. Továbbá az elem
zés feltárhat ellentétes jellegű momentumokat is egy had
viselő fél háborújában, de az értékelés', és ami különösen fon
tos, az adott háborúhoz való viszonyunk kialakítása is a mo
mentumok összegezése alapján történik. 

Lenin azonosként kezeli az igazságos-haladó és az igaz
ságtalan-reakciós háború fogalmát, azaz, azokat a háborúkat 
tar t ja igazságosnak, amelyek előmozdították az emberiség fej
lődését. Ezt írja: „ . . . vannak igazságos és igazságtalan hábo
rúk, a haladást szolgáló és reakciós háborúk, olyan háborúk, 
amelyeket haladó osztályok és olyanok, amelyeket maradi, osz
tályok folytatnak, olyan háborúk, amelyek az osztályelnyomás 
megszilárdítását és olyanok, amelyek annak megdöntését szol
gálják." (Lenin Művei 29. kötet, 346. o.) Továbbá: „ha a háború" 
igazi lényege „például az idegen nemzeti elnyomás megsemmisí
tése (ami különösen tipikus az 1789—1871-es évek Európá
jára), akkor az elnyomott állam, vagy nemzet részéről 
a háború haladó jellegű." (Lenin Művei 23. kötet, 23. 
o.) Az ilyen típusú háborúkat művei más részeiben 
gyakran jogosnak, igazságosnak nevezi. A marxizmus-leninizmus 
az általános emberi haladás szempontiából ismeri el az el
nyomott, kizsákmányolt osztályok jogát az elnyomás és a ki
zsákmányolás elleni védelemre és az elavult, a haladást aka
dályozó társadalmi rendszer elleni harcra, mer t ezek a harcok 
a haladást szolgálják. A rabszolgáknak a rabszolgatartók elleni 
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háborúi a rabszolgarendszert, a feudális parasztok háborúig 
valamiint a feltörekvő burzsoázia osztályháborúi a feudális 
urak ellen a feudalizmust segítettek megdönteni, a proleta
riátus osztályháborúi pedig a kapitalizmus megdöntését, vagy 
a megdöntött kizsákmányolók hatalma visszaállításának meg
akadályozását célozzák. Ezek a forradalmi háborúk igazsá
gosak, mer t a haladást szolgálják. 

A marxizmus-leninizmus elismeri a népek, nemzetek jo
gát a független állami életre, s ezt a termelőerők fejlődése, az 
általános emberi haladás szempontjából kiindulva teszi. Azok 
a háborúk, amelyeket a történelem folyamán néptörzsek, népek, 
nemzetek leigázása, lakosságának kifosztása céljából — tehát 
igazságtalan célokból viseltek, nem lehettek haladást szolgáló 
háborúk még akkor sem, ha fejlettebb társadalmi rendszerű 
államok viselték is elmaradottabb országok ellen. A burzsoá
ziának például a feudális, vagy az ősközösségi rendszerben 
élő népek ellen folytatott háborúi, azok leigázása és kifosz
tása céljából, igazságtalan háborúk és nem szolgálják a haladást 
sem, ugyanis akadályozzák a leigázott népek gazdasági és egy
úttal politikai és társadalmi fejlődését. Jól példázza ezt az, hogy 
az imperialista hatalmak a gyarmatokon nem segítették elő 
az elavult társadalmi rendszerek és gazdasági elmaradottságuk 
felszámolását, hanem ellenkezőleg, konzerválták azokat. Nem 
hagyható figyelmen kívül éppen a haladás szempontjából az a 
tény sem, hogy a leigázás nemcsak a gyarmatokon tölt be 
reakciós szerepet, hanem az elnyomó országokban is, a pro
letariátusnak a szocializmusért folytatott harcát hátrányosan 
befolyásolja. 

Egyébként a fent közölt idézetekből is az derül ki, hogy a 
háborúk lenini értékelésének szempontja az adott háború v i 
szonya az általános emberi haladáshoz. A haladás viszont nem
csak az imperializmus korszakának sajátossága, hanem az em
beriség egész történelmére vonatkozó fogalom. így a világ
történelem minden háborúja értékelésének alapját képezheti. 

Lenin több munkájából különben félreérthetetlenül meg
állapítható, hogy ő maga nem csak az imperializmus és nem 
is csak a kapitalizmus korszakának háborúira, hanem a feuda
lizmus és a rabszolgatartó társadalmak háborúira is alkal
mazta az igazságos, illetve az igazságtalan értékelést. Például 
ezt írja: „ . . . azt valljuk, hogy a polgárháborúk, vagyis az e l 
nyomott osztályoknak az elnyomó osztály, a rabszolgáknak a 
rabszolgatartók, a jobbágy parasztoknak a földesurak, a bé r 
munkásoknak a burzsoázia ellen viselt háborúi jogosak, ha 
ladó jellegűek és szükségszerűek." (Lenin Művei 21. kötet,301. 
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o.) És hogy nemcsak az imperializmus korszakában értékelte 
igazságosnak az elnyomott osztályok háborúit, azt világosan 
láthatjuk 1918. augusztusában tar tot t beszédének következő 
mondataiból: „ . . . viseltek olykor háborúkat az elnyomottak 
érdekeiért is. Spartacus1 a leigázott osztály védelmére indított 
háborút. Ugyanilyen háborúk folytak a gyarmati elnyomás 
korszakában stb. Ezek a háborúk igazságos háborúk voltak, 
ezek a háborúk nem ítélhetők el." (Lenin Művei 28. kötet, 68. o.) 

Lenin értékelési módszerét nemcsak a kapitalizmus, a 
feudalizmus és a rabszolgatársadalmiak osztályháborúira alkal
mazta, hanem valamennyi osztálytársadalom államok közti há
borúira is. Inessza Armandnak írott egyik levelében az államok, 
nemzetek közötti háborúk három fő típusát határozta meg, s 
azt írja: „(I) A három fő t ípus: az elnyomott nemzet és v i 
szonya az elnyomó nemzethez . . . Általános szabály szerint a 
háború jogos az elnyomott nemzet részéről (függetlenül attól, 
hogy katonai értelemben védelmi, vagy támadó háborúról 
van-e szó). (II) Két elnyomó nemzet közti viszony. Harc a gyar
matokért, piacokért stb. (Róma és Karthágó, Anglia és Német
ország 1914-17-ben) általános szabály szerint az ilyen há
ború mindkét fél részéről rablás, s a demokráciának (és a szo
cializmusnak) ezzel a háborúval szemben elfoglalt álláspontját 
ez a szabály határozza meg: »ha két tolvaj verekszik, pusz
tuljon el mind a kettő . . . « (III) A harmadik t ípus: Az egyen
jogú nemzeteik rendszere. Sokkalta bonyolultabb kérdés! ! I 

Különösen akkor, ha a civilizált, aránylag demokratikus nem
zetek mellett ott van a cárizmus. Ez volt, (körülbelül) a hely
zet Európában, 1815—1905-ig." (Lenin' Művei 35. kötet, 
254. o.) Abból, hogy Lenin a két nemzet közti, mindkét 
részről igazságtalan háborúra példaként Róma és K a r 
thágó háborúját is felemlíti, nyilvánvaló, hogy a nemzetek 
közötti háborúk három típusát az osztálytársadalmak egész ko 
rára is érvényesnek tartotta, s hogy olyan korok államok közötti 
háborúit is e három kategóriába kell sorolni, s azok szerint é r 
tékelni, amikor még nem voltak burzsoá nemzetek. Ugyanerre 
lehet következtetni a „Pártprogram felülvizsgálatához" c. cik
kében írottakból is. „A h á b o r ú k . . . jellemzők — írja — mind a 
rabszolgaságon, mind a jobbágyságon alapuló gazdasági rend
szerre. Imperialista háborúk ugyancsak előfordultak mind a 
rabszolgaság talaján (Róma és Karthágó háborúja mindkét 
részről imperialista háború volt), mind a középkorban, mind a 
kereskedelmi kapitalizmus korában. Minden olyan háborút , 
amelyben mindkét fél elnyom idegen országokat, vagy népe
ket, és a zsákmány felosztásáért, azért harcol, hogy „ki nyom-
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jon el, vagy fosztogasson többet", nem nevezhetünk másnak, 
mint imperialista háborúnak." (Lenin Művei 26. kötet, 155. o.) 

Tovább sorolhatnánk még azokat a megállapításokat, ame
lyek azt bizonyítják, hogy Lenin a háborúk politikai tartalom 
szerinti igazságos és igazságtalan megkülönböztetését nem kor
látozta az imperializmus korszakára. 

Ezért fontos és elengedhetetlen a történészek számára, 
hogy ha meg akarnak maradni a marxista—leninista történe
lemszemlélet alapján, a múlt háborúinak elemzésében és érté
kelésében a lenini elemző és értékelő módszert alkalmazzák. 
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