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A HÁBORÜ LÉNYEGÉRŐL ÉS RENDSZEREZÉSÉRŐL
A Hadtörténelmi Közlemények 1964. évi 1. számában Otta István
elvtárs tollából „A háború fogalmának és jellegének néhány kérdésé
ről" címmel vitacikk jelent meg. Bár a dolgozat alapvető mondani
valója a háború lényegére, a marxizmus—leninizmus által már régen
tisztázott kérdésre vonatkozik, mégis az a meglátásom, hogy napjaink
ban nagyon is aktuális kérdést érint. A helyzet ugyanis az, hogy a
néptömegek, de még képzettebb értelmiségi rétegek is igen keveset
foglalkoznak a háború elméleti kérdéseivel. Közép- és felsőfokú tan
intézeteink —r nem kevésbé elméleti folyóirataink — nem foglalkoznak
rendszeresen és tervszerűen a marxizmus—leninizmusnak a háborúra
vonatkozó alapvető tanításaival. A tömegek viszonylagos tájékozatlan
sága is 'hozzájárul ahhoz, hogy egyes könyvekben és folyóiratokban
megjelenhetnek a marxizmus—leninizmusnak a háborúra vonatkozó
alapvető tételeivel ellentétes tanítások úgy, hogy a tájékozatlanak ezt
nem veszik észre és így magukat marxista mezbe öltöztetett téves el
méletek terjedhetnek el a tömegek között. Ez pedig megengedhetetlen
korunk olyan nagyon lényeges kérdésével kapcsolatban, mint a háború.

I. A HÁBORÜ LÉNYEGÉRŐL
A háborúra vonatkozó minden polgári (burzsoá) nézetnek az az
alapvető sajátossága, hogy a háborút néni osiztályjellegű társadalmi je
lenségnek fogja fel. A háború biológiai-, pszichológiai-, etikai stb. el
méletei végső soron mind azonosak abban, hogy a háborút általános
emberinek (vagy biológiainak) tüntetik fel és minden háború közös
lényegét az egyszerű fizikai erőszakban látják. A burzsoá szemlélet
ezzel megreked a háború látszatánál, a közvetlenül érzékelhető for
mánál és a forma kiragadásával akarja elleplezni a lényeget, a belső
tartalmat.
A burzsoázia el akarja kendőzni, hogy imi a háborúk valódi oka,
hogy a háborúk a társadalom egyes osztályainak érdekeiért folynak;
hogy a háborúk alapvető okait nem biológiai, pszichológiai, illetve föld
rajzi tényezőkben kell keresni, hanem a társadalom osztályszerkezeté
hen. E nézetek elleplezik, hogy a háborúk milyen társadalmi, gazda
sági és politikai célokért folynak, hogy milyen érdekek mozgatják a
háborúkban részt vevő erőket. A marxizmus—leninizmus éppen azért
tudta meghatározni a háború lényegét, mert a háborúnak ezt a tár
sadalmi-, osztálytartalmát tárta fel.
Otta elvtárs helyesen védelmezi a marxizmusnak a háborúra vo
natkozó azon alapvető tételét, hogy a háború a politika folytatása inas,
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erőszakos eszközökkel. E tételben éppen a háborúnak az a tartalma
fejeződik ki, hogy a háború az osztálytársadalmak jelensége, osztályok
közötti viszonyt fejez ki, alapvetően politikai tevékenység. A háború
kat az uralkodó osztályok a kizsákmányolás kiterjesztése, rabszolgák,
jobbágyok szerzése, a kizsákmányolásnak új munkástömegekre való ki
terjesztése céljából szervezik.
A háború döntő tartalma tehát az a politika, az a gazdasági cél,
amit megvalósít, az erőszak csak ennek eszköze, formája. A politikai
tartalom tehát az erőszakos forma meghatározója és nem
fordítva, a
cél az alapvető és nem az elérésére alkalmazott eszköz. 1 Természetesen
az erőszakos formát — a tartalom elsődlegességének hangsúlyozásával
— nem szabad lebecsülnünk. Az eszköz, a forma is hat a tartalomra,
kölcsönhatásban van azzal, de ez a hatás másodlagos. Az a szemlélet
azonban, amely az erőszakot akarja a háború alapvető tartalmának
bemutatni, a marxizmusnak a háborúra vonatkozó alapvető sarktételét
veti el és a polgári társadalomszemlélet felszínes, formalista felfogá
sát teszi magáévá.
Lényegét tekintve ezt, a polgári társadalom ideológiájára jellemző
formalista szemléletet képviselik azok a szerzők, akiket Otta elvtárs
cikkében bírál. A reakcióssá vált modern burzsoá filozófiának az a
szinte általánosan elfogadott álláspontja, hogy a társadalom konkrét
eredményeinek bonyolult halmazában nem iehet azonosságot felfe
dezni, ezért nem is lehet azokban általánost, törvényszerűt megállapí
tani. Ezt az álláspontot tükrözi az Otta elvtárs által idézett szerző,
amikor azt írja, hogy „ . . . aligha volt még háború, melynek okai, kö
rülményei,2 megvívásának módjai, eszközei, céljai stb. azonosak lettek
v o l n a . . ."
E felfogás tökéletesen jelzi azt a metafizikus szemléletet, amely az
egyest és az általánost mereven elválasztja egymástól, amely a konk
rét társadalmi jelenségek változatossága miatt nem képes azokban
meglátni az általánost. Képtelen például meglátni, hogy a sok konk
rét háború — változatossága, körülményeinek különbözősége ellenére
is — magában hordja az okokban, a lefolyásban, a célokban, a megvívási módokban az általánost, a törvényt. Az osztálytársadalmakban
a háborúk — minden változatosságuk ellenére — az azokat folytató
osztályok politikai céljaiért, végső fokon a kizsákmányolás ilyen vagy
olyan kiterjesztéséért vagy éppen megvédéséért, a nagyobb profitért
folytak stb. Ugyanakkor a háború megvívásának módjai is társadalmi,
gazdasági és politikai tényezők által meghatározott törvények szerint
alakultak.
A háború alapvető tartalmának, politikai voltának elvetéséből tehát
szükségszerűen fakad a háború törvényeinek a megtagadása.
A.háború törvényeinek a feltárásához tartalmi elemzés szükséges,
s mivel a háború osztályfeategória, alapvető követelmény, hogy a há
borúk vizsgálatában az osztályszemléletet érvényesítsük. A tartalmi
vizsgálat és az osztályszemlélet elvetése vezet el oda, hogy az Otta
elvtárs által bírált szerzők azt a felfogást teszik magukévá, hogy „min
den idők minden háborújának volt egy közös tényezője: az erőszak", 3
és ebben látják a háború lényegét.
1 Lásd Engels: Válogatott katonai írásai. I. köt. Zrínyi Katonai Kiadó, Buda
pest, 1960. 17. o.
2 Vö. Otta István: A háború fogalmának és jellegének néhány kérdéséről.
Hadtörténelmi Közlemények (HK) 1964. 1. sz. 115. o.
3 Uo. 117. o.
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Otta elvtárs helyesen mutat rá, hogy a háború lenini meghatáro
zásából a háborúknak két általános ismérve fakad: a politika folyta
tása és az erőszakos eszköz. Nyomatékosan alá kell azonban húznunk,
hogy e két általános ismérv nem egyforma szerepet tölt be a háború
ban. A politikai oldal a háború alapvető tartalma, az erőszakos eszköz
csak a politikai cél elérésének formája. A politikai tartalom — tehát,
hogy milyen osztályok, milyen politikai célokért folytatják a háborút
— .meghatározza az alkalmazott erőszakot. Vagyis az illető osztály által
folytatott politika jellege dönti el, hogy ez az osztály, imikor és hogyan
alkalmaz erőszakos — fegyveres — eszközöket célja elérése érdekében.
A háború lényegének taglalására azért térünk ki részletesen, mert
az utóbbi időben nemcsak egyes lexikonokban és szakkönyvekben —
amelyeket Otta elvtárs indokoltan bírál —, hanem számos időszakos
kiadványban is jelentek meg ezzel kapcsolatban helytelen értelmezések,
amelyeket viszonylagosan széles körű közönség olvas. E cikkekben egyes
szerzők a tömegpusztító fegyverek, elsősorban a rakéta-nukleáris fegy
verek nagyfokú mennyiségi és minőségi fejlődéséből azt a következtetést
vonják le, hogy az új haditechnika hatályon kívül helyezi azt a mar
xista—leninista megállapítást, (hogy a háború a politika folytatása erő
szakos eszközökkel. Ezek a szerzők azzal érvelnek, hogy napjainkban
a támadó kockára teszi saját létét is, mert egy új világháború az ön
gyilkossággal lenne egyenlő, ezért ma már a háború nem célszerű esz
köze a politika megvalósításának. E gondolatmenetből vonják le azt a
következtetést, hogy most már nem a politika határozza meg az eszközt,
hanem az eszköz a politikát.
Santiago Carillo „Néhány időszerű nemzetközi problémáról" című
cikkében ezt olvashatjuk: „Annak idején, amikor még nem volt termo
nukleáris fegyver, a háború, Clausewitz kifejezésével élve, nem volt
más, mint a politika folytatása más eszközökkel, de vajon lehet-e ma
is minden fenntartás nélkül annak tekinteni? Persze világháborúra
gondolok.
. . . Kennedy és az imperialista államok néhány más vezetője ma
m á r maga is azt vallja, hogy a háború öngyilkosság lenne számukra,
s hogy ebben a háborúban nem lennének győztesek. De ha a háború
nem hozza meg az imperialisták számára a világuralmat, ha csak saját
pusztulásukhoz vezethet, ezáltal olyan objektív körülmények alakulnak
ki, amelyek között a világháború az imperialisták számára
nem lehet
politikájuk folytatásának megbízható és hatékony eszköze." 4
Mint látjuk, a szerző azt a kérdést teszi fel, hogy napjainkban lehet-e
a háborút a politika erőszakos eszközökkel való folytatásának nevezni,
azonban válaszában arra felel, hogy lehet-e ma a háború a politika
célszerű eszköze.
Az a kérdés, hogy a háború erőszakos politika-e, és az, hogy ma
lehet-e vagy célszerű-e háborút kirobbantani, teljesen más, nem azonos
kérdés. A szerző tehát logikai hibát követett el, mert mást bizonyított,
mint amit bizonyítandó kérdésként feltett. Ez a tételek felcserélésén
alapuló hamis bizonyítás.
Lényegében hasonló felfogást vall Konrád György a Valóság 1963.
évi 6. és 1964. évi 1. számában megjelent „A korszerű háború korszerűt
lensége" című cikkében. A tanulmány egyes helyein ilyen megfogalma
zásokat olvashatunk: „ . . . minél inkább növekszik a szemben álló ha
talmak rakéta-nukleáris ereje, annál inkább csökken a pusztító erő
4 Béke és Szocializmus. 1963. május, 14. o.
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hagyományos értelmében célszerű alkalmazásának lehetősége. Az eszköz;
szembefordul a céllal, s ha eddig a diplomácia határozta meg á fegy
verkezés mértékét, most a diplomáciának kell a fegyverkezés adott
szintjéhez igazodni... Cél és kockázat hagyományos arányának fel
bomlása következtében új dialektika van kialakulóban diplomácia és
haditechnika között. Ennek a dialektikának fogalmi rendszere még
kidolgozatlan, inkább csak praktikus síkon érvényesül, de tegyük hozzá,
ha választani kell, pillanatnyilag a praxis összemérhetetlenül fontosabb
a teóriánál. Előbb-utóbb azonban elkerülhetetlenné válik, hogy a .tudo
mányos szocializmusnak a kor új valóságából leszűrt, szabatos doktrí
nája legyen a nukleáris korszak adekvát külpolitikájáról, s magáról a
háborúról." 5
Az idézett sorok értelme esetleg félremagyarázható, mert az nemteljesen egyértelmű és világos. Az olyan kifejezéseket azonban, hogy
„az eszköz szembefordul a céllal", „a diplomáciának kell a fegyverkezés
adott szintjéhez igazodni", „új dialektika van kialakulóban diplomácia
és haditechnika között", mi úgy értelmezzük, hogy szerző szerint eddig
a politika volt a háború technikai, erőszak oldalának meghatározója,
most pedig a technikai, az erőszak oldal határozza meg a politikát.
A fenti sorok tartalmának valóban ilyen értelmét bizonyítja Konrád
György egy másik cikke, ahol felfogását már sokkal egyértelműbben
fejti ki. E cikkben ilyen megállapításokat olvashatunk: „Olyan korba
léptünk, amelyben a lehetséges nagy háború katonai jellege kizáróla
gosan uralkodó, politikai jellege pedig elenyészik. Ilyen körülmények
között a számunkra idillikus ütközetekről bölcselkedő Carl von Clausewitz klasszikus tételének — a háború a politika folytatása — változatlan
fenntartása éppen a benne rejlő valóságtisztelő dialektika megtagadá
sával egyértelmű, s csak abban az esetben jogosult, ha a politikától
— melynek az atom-világháború folytatása lehetne — megvonnánk az
ésszerűség minden e l e m é t . . . " Majd más helyen: „Háború és politika
mindinkább ellentétes fogalmakká váltak még az imperialista nagyha
talmak gondolatvilágában is." 6
Végül annak illusztrálására, hogy az ilyen és hasonló nézetek ideo
lógiai életünkben nem egyedülállóak, megemlítek még egy véleményt.
Amikor a Művelődésügyi Minisztériumnak a marxizmus—leninizmus
oktatói számára 1964 elején rendezett tudományos ülésszakán a jelen
sorok írója bírálta Konrád György fenti álláspontját, Nyilas József e
hozzászólásra így reagált: „...azzal a tétellel sem értek egyet, hogy a
háború jelenleg is a politika folytatása katonai eszközökkel,... ugyanis
a világháború ma már nem tekinthető a politika reális folytatásának
az imperialista vezető körök számára sem." 7
E megállapításokkal kapcsolatban először is meg kell jegyeznünk:
a célszereűtlenségből nem következik az, hogy ha az új világháború
mégis kirobban, akkor ez nem a politika folytatása lesz erőszakos eszkö
zökkel. A marxizmusnak
a hqborúra vonatkozó ezen alapvető tételét
jelenleg sem kell felülvizsgálnunk
és elvetnünk. Vagyis a korszerű há
ború jellegét és minőségét az fogja meghatározni, hogy milyen politika
vezet a háborúra: ez a háború a nemzetközi imperializmus politikajá. 5 Valóság, 1963. évi 6. szám. 25., 30. o.
6 Konrád György: A céljavesztett háború. Kortárs, 1964. 6. sz. 926. és 930. o.
7 Tájékoztató, 1964. 2. sz. 238. o. A Művelődésügyi Minisztérium marxizmus—
leninizinus-oktatási osztályának kiadványa.

336

nak lesz a terméke, amely a szocialista világrendszert akarja megsem
misíteni, a kapitalizmus egyeduralmát visszaállítani.
Katonai doktrínánk egyik sarkalatos tétele, hogy az új világháború
— ha azt az imperializmus mégis kirobbantja — a két rendszer közötti
osztályháború lesz, amelyben élethalálharcot fognak vívni.
Ez a háború az imperializmus részéről ellenforradalmi, reakciós
és igazságtalan, a szocializmus részéről pedig forradalmi, haladó, az
egész emberiség érdekeit képviselő igazságos háború lesz. Ilyenformán
teljességgel érthetetlen, hogyan lehet elképzelni, hogy a háború „poli
tikai jellege elenyészik", hogy a háború nem a politika folytatása lesz?
Ez a háború osztályok között fog folyni, tehát alapvető tartalmát
tekintve
politikai tevékenység
lesz.
„A háború a politika folytatása erőszakos eszközökkel" — a mar
xizmus—leninizmus háborúra vonatkozó ezen alapvető tételének elisme
rése, érvényességének a korszerű háborúra való kiterjesztése nem jelenti
azt, hogy megengedhető e tétel dogmatikus értelmezése, megmerevített, a
konkrét körülményektől független értelmezése. A mai dogmatikusok azt
állítják: mivel a háború a politika folytatása, értelmetlen a háború ellen
küzdeni, mert az a szocializmus részéről igazságos lesz. A valóságban
a szocialista országok politikájából sem igazságtalan, sem igazságos
háborúra való törekvés nem következik. A szocializmus politikája meg
valósításának nem eszköze a háború. A szocialista országok csak akkor
folytatnak háborút, ha azt a nemzetközi imperializmus rájuk kény
szeríti.
Itt tehát két kérdés van felvetve: 1. a szocialista országok politikája
vezet-e. háborúra? 2. Ha a szocialista országokra az imperializmus
rákényszeríti a háborút, akkor az részünkről igazságos lesz-e? A mar
xista—leninisták az első kérdésre nemmel, a .másodikra igennel felelnek.
A dogmatikusok e két kérdést összekeverik.
A háború politikai voltának elismeréséből nemcsak azt nem lehet
következtetni, hogy a szocializmusnak törekednie kell az igazságos
háborúra, hanem azt sem, hogy az imperializmus politikájából származó
igazságtalan háború elháríthatatlan és ezért értelmetlen az ellene folyó
harc.
A nemzetközi munkásosztály mindig harcolt az imperialista háború
ellen. Amint Lenin írta: „A szocialisták, mint barbár, állati dolgot,,
mindig elítélték a népek közötti háborúkat." 8 Más kérdés természetesen,
hogy a háború alatt a munkásosztály a háború szülte válságot fel
használta a burzsoázia megdöntésére. Az új világháború elleni küzdelem
tehát nem a forradalomról való lemondás, hanem a szocializmus követ
kezetes békepolitikájának megvalósítása.
Másrészt a háború célszerűtlensége nemcsak ma áll fenn. A bur
zsoázia eddig sem tudta mindig erőszakos eszközökkel megvalósítani
reakciós céljait, mégis belement a számára célszerűtlen háborúba. Jó
példája ennek az első és a második világháború, amely megmutatta,
hogy az imperialista burzsoázia nem tudta elérni eredeti célkitűzéseit
a háborúval, azaz bebizonyosodott, hogy a háború az egyes imperialista
országok burzsoáziája számára célszerűtlen volt. Az imperializmus ellent
mondásait ugyanis nem lehet megoldani imperialista háborúkkal. A fia
tal Szovjet-Oroszország elleni imperialsta intervenciót nézve is azt látjuk,,
hogy ez a háború sem volt az imperializmus részére célszerű. Vagyis.
8 M ű v e i 21. köt. 301. o.
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az újat, az emberiségnek a szocializmus felé való előrehaladását nem
lehet fegyveres erőszakkal megakadályozni.
A mai helyzet tehát nem az, hogy eddig a háború a burzsoázia
számára mindig célszerű eszköz volt, a rakéta-nukleáris fegyver létre
jöttével pedig célszerűtlenné vált. A változás abban van, hogy eddig
— amíg a burzsoá társadalom meghatározó szerepet töltött be az em
beriség történetében — a burzsoázáia többé-kevésbé, vagy átmenetileg
stabilizálni tudta helyzetét célszerűtlen háborúi után is, ma viszont már
erre nincs meg a lehetősége. Ennek alapvető oka az, hogy az emberiség
jövőjét ma már egyre inkább a szocialista világrendszer határozza meg.
Természetesen a világ békeszerető népei számára az imperialista tábor
által esetleg kirobbantott háború még fokozottabb mértékben célszerűt
len, mert a tömegpusztító fegyverek korában ez a háború az egész
emberiség számára egy nagy katasztrófát jelentene. Ezért küzdünk
fokozottabb erővel a háború elkerüléséért.
Azt kell tehát látnunk, hogy az imperializmus által előkészített
esetleges világháború politikai céljai lesznek megvalósíthatatlanok és
alapvetően ebből fakad, hogy az e célok megvalósítására alkalmazott
eszközök is célszerűtlenek.
Harmadsorban meg kell jegyeznünk, hogy bár a tömegpusztító fegy
verek fokozottabban kifejezik az imperialista agresszorok háborús ter
veinek célszerűtlenségét, és az imperializmus politikusai alaposabban
megfontolják, hogy háborút robbantsanak ki, ez nem önmagának az
erőszak eszközeinek a következménye, hanem alapvetően annak, hogy
ezekkel az eszközökkel a békeszerető szocialista világrendszer is ren
delkezik. Amint a japán városokra ledobott két amerikai atombomba
példája is mutatja, a reakciós burzsoázia felhasználta az atomfegyvert
és ezzel százezreket mészárolt le, holott ez az akció katonailag nem voít
indokolt és célszerű sem. Alapvetően tehát nem az eszköz határozza meg
annak alkalmazását vagy nem alkalmazását, hanem a politika, hogy
kinek a kezében van az a fegyver, milyen politikát folytató osztály ren
delkezik vele.
A politika és az erőszak, a politika és az erőszak eszközeinek dia
lektikája között tehát — Konrád félfogásával ellentétesen — nem ment
végbe ma sem alapvető változás. Amint Birjuzov marsall írja: „A Pen
tagon a nukleáris fegyver segítségével remélte végrehajtani politikai
funkcióit a nemzetközi küzdőtéren. így hozta létre az agresszív politika
az agresszió rettenetes fegyvereit, az agresszív nukleáris fegyver pedig
fokozta a szélsőséges jobboldali reakció eszeveszettségét. Ez a politika
és a nukleáris fegyver dialektikus kapcsolata." 9
Az erőszak és a politika viszonyát elemezve végezetül érdemes még
megvizsgálni, hogy Konrád György milyen elméleti indoklással próbálja
bebizonyítani a katonai tényezők elsődlegességét a politikai tényezőkkel
szemben. Ezt írja: „Szkematikusan: a háború politikai tartalmát az
adott társadalmak osztályszerkezete, anyagi formáját pedig az adott
társadalmak termelőerőinek fejlettsége határozza meg. Katonai és poli
tikai tényezőnek a háborúban érvényesülő dialektikája tehát egyértelmű
a termelőerők és a termelési viszonyok dialektikájával." 10
Az idézetből először is az tűnik ki, hogy a szerző felfogását marxis
tának akarja beállítani, mintha az megfelelne Marxnak a termelőerők
9 Sz. Birjuzov, a Szovjetunió marsallja: A politika és a nukleáris fegyver.
Izvesztyij.a, 1963. december 11.
10 Konrád György: I. m. 926. o.
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és a termelési viszonyok, valamint az alap és a felépítmény kapcsolatára
vonatkozó elmeletének. A valóságban ez egyáltalán nincs így. Az idézet
ben Konrád György teljesen összekeveri Marxnak a termelési módra,
valamint az alapra és a felépítményre vonatkozó tanítását.
Konrád két tételből indul ki: 1. az osztályszerkezet meghatározza
a háború politikai tartalmát; 2. a termelőerők meghatározzák a háború
anyagi formáját. A két kiinduló tétel helyes, azonban ezekből helytelen
következtetést von le, mert utána a termelőerőket (katonai tényezőket)
közvetlen kapcsolatba hozza a felépítménnyel (a politikai tényezőkkel),
mintha a termelőerők közvetlenül meghatároznák a felépítményt. Holott
közismert, hogy a marxizmus éppen azt mutatta ki, hogy a termelőerők
csak közvetetten, a termelési viszonyokon <az alapon) keresztül hatnak
a felépítményre — így többek között a politikára. Konrád tehát a köz
vetettet közvetlenként fogja fel és ezzel súlyos elvi hibát vét: kikap
csolja a termelési viszonyok meghatározó szerepét a háború politikai
tartalmát illetően.
Nézzük meg csak közelebbről. Marx a társadalom anyagi folya
matait vizsgálja és megalkotja történelmi felfedezését, a termelési mód
fogalmát. Kimutatja, hogy történelmileg a termelési módon belül a
termelőerők határozzák meg a termelési viszonyokat. Amikor azonban
a társadalmi formációk fejlődését vizsgálja, kimutatja, hogy a társa
dalmi-gazdasági formációk alapját a termelési viszonyok összessége
alkotja és ez határozza meg a társadalom felépítményét. E felfedezé
sével tehát azt mutatja ki, hogy az egyes társadalmi-gazdasági alakula
tok minőségi különbségeit alapvetően a termelési viszonyok jellege
határozza meg. Amikor pl. napjainkban szembeállítjuk egymással a
kapitalizmust és a szocializmust, teljesen nyilvánvaló, hogy a két tár
sadalmi-gazdasági rendszer minőségileg közvetlenül nem a termelőerők
fejlettségének más volta, hanem éppen a termelési viszonyok alapvető
•ellentétessége miatt különböznek egymástól.
Napjaink modern burzsoá filozófiája éppen ezt a lényeges dolgot
akarja elleplezni. Azt akarja bebizonyítani, hogy a társadalmi problé
mák megoldásához nem a termelési viszonyokat kell átalakítani, hanem
a termelőerőket kell fejleszteni. Éppen ez a lényege a burzsoá technicizmus elméletének. Véleményem szerint Konrád Györgynek az a fel
fogása, hogy a háború katonai tényezői (az erőszak eszközei) meghatá
rozzák a háború politikai oldalát — lényegében e technicista elmélet
átültetése a hadügy területére.
Meg kell itt jegyeznünk, hogy bár Konrád a korszerű háborúra
vonatkozóan állítja, hogy az elveszti politikai jellegét és egyértelműen
a katonai erőszak lesz benne a domináló, de ha azt az álláspontot
foglalja el, hogy a katonai és a politikai viszonya azonos a termelőerők
és a termelési viszonyok Marx által megállapított kapcsolatával, akkor
ezt a tételét ki kell hogy terjessze minden háborúra. A termelőerők
és a termelési viszonyok Marx által feltárt kapcsolata ugyanis olyan
általános törvény, amely minden társadalmi-gazdasági alakulatra érvé
nyes, így pedig nyilvánvaló, hogy Konrádnak a katonai tényezők meg
határozó szerepére vonatkozó tétele helytelen.
Feltűnő ugyanakkor, hogy Konrád és a vele hasonló álláspontot
elfoglalók meg sem említik, hogy a marxizmus—leninizmusnak a hábo
r ú r a vonatkozó alapvető tétele — a háború a politika folytatása erő
szakos eszközökkel — Lenintől származik. Közismert, hogy Lenin Clausewitz tételét vette át, de csak formailag, mert tartalmát tekintve egé
szen másként értelmezte azt. Lenin a politikát osztályjellegűnek fogta
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fel. Mégis e tétel bírálói csak Clausewitzet bírálják, mintha ezzel hall
gatólagosan Lenint is megcáfolnák.
___
Konrád azt írja, hogy akik más háborúk tapasztalatait „ . . . az atom
világháborúra is kiterjesztenék a politikai tényező elsődlegességét han
goztatva a technika fölött, azok a másfél százados tudományos-műszaki
forradalom eredményeinek mellőzésével egy szablyával hadakozó porosz
katonatiszt százötven éve helytálló, időközben azonban szomorúan el
évült stratégiai definícióit fölébe helyezik korunk gyökeresen megvál
tozott, s csak új definíciókkal megközelíthető katonai valóságának." 11
Nem gondoljuk, hogy a marxista—leninista hadtudományi szakem
berek elfogadnák Konrád véleményét azért, mert a karddal hadakozó
Clausewitz-cel hasonlítják őket össze. Inkább rá kell arra mutatnunk,
hogy a Konrád által bírált tételt Lenin az imperializmus korában fej
tette ki elég részletesen és alaposan. E tétellel Lenin a marxizmus—
leninizmusnak a háborúra vonatkozó alapvető tételét indokolta meg
tudományosan. Kötelességünk tehát rámutatni arra, hogy ez, a marxiz
musnak a háborúra vonatkozó alapvető tétele sem avult el és Konrád
sem tesz mást, mint már annyian mások is megpróbálták, hogy a „gyöke
resen megváltozott" helyzetre hivatkozva akarja a marxizmusnak egy
általános igazságát hatályon kívül helyezni. Ez a marxizmus—leninizmus
nyílt elvetése . . .
A marxizmus—leninizmus mai elferdítőinek is sajátjuk, hogy a
polgári ideológiát viszik be a marxizmusba. Korunk opportunistái ezt
marxista mezben hajtják végre. Amint kimutattuk, Konrád György a
katonai tényezőknek, a hadietchnikának a politikával szembeni elsőd
legességéről szóló tételével a burzsoá technicizmus elméletét ültette á t
a hadügy területére. Ugyanakkor e felfogását ő is marxistának akarta
feltüntetni.
El kell persze határolnunk magunkat a marxizmus—leninizmus
általános tételeinek dogmatikus értelmezésétől is. Figyelembe kell ven
nünk, hogy a tömegpusztító fegyverek jelentős hatást gyakorolnak a
politikára, a politikát folytató osztályok tevékenységére. Ha Konrád
csak azt állította volna, hogy korunkban az erőszak és a politika dia
lektikáján belül a fegyveres erőszaknak a háború politikai oldalára
gyakorolt hatása megnövekedett, egyet lehetne vele érteni. Nem lehet
azonban azt helyeselni, hogy a jelen új körülmények között a politika
és az eszköz viszonyában az erőszak eszközei töltik be az elsődleges,
meghatározó szerepet.
2. A háború

rendszerezéséről

Otta elvtárs cikkében foglalkozik a háború jellegével és ezzel kap
csolatban bizonyos szempontok szerinti csoportosítását adja a háborúk
nak. E kérdés — meglátásom szerint — aktuális jelentőségű. A marxista
irodalomban és a katonai szakfolyóiratokban gyakran használják a há
borúval kapcsolatban az olyan fogalmakat, mint a háború jellege, típu
sai, fajtái, sajátosságai, formái stb. E fogalmakat azonban korántsem
egyértelműen alkalmazzák, ami nehezíti az elvileg kifejtett kérdések
helyes megértését és egységes értelmezését. Ezt nagyrészt elősegítené,
ha a háborúk rendszerezését egységesen értelmeznénk.
H U o . 928. O.
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A háborúk rendszerezését nem önkényes, szubjektív szempontok,
hanem a háborúk objektív tulajdonságai alapján kell végrehajtanunk.
A tudományos osztályozásnak (rendszerezésnek) éppen az az alapvető
kritériuma, hogy egy osztályba (rendbe) az azonos tulajdonságok alapján
soroljuk be a jelenségeket, folyamatokat,' tárgyakat stb., illetve a külön
böző, eltérő tulajdonságok alapján különböztetjük meg egymástól az
egyes osztályokat. Ha helyes elvek (szempontok) alapján hajtjuk végre
az osztályozást, akkor az tudományos lesž. A tudományos osztályozás
azonos a rendszerezéssel. 12
Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy tudományos osztályo
zásnak csak azt lehet elfogadnunk, amely egy lényeges szempont, tulaj
donság alapján rendszerezi a háborúkat. Nem lehet pl. helyeselni Razinnak a hadművészet történetének korszakokra való beosztását, amelyek
szerinte a következők:
1. A háború rabszolgatartó korszaka.
2. A háború feudális korszaka.
3. A háború manufakturális korszaka.
4. A háború gépi korszaka.
Feltűnő, hogy az első két korszakot a társadalmi-gazdasági rend
szerint különbözteti meg, az utolsó két korszak pedig a hadsereg fegy
verzete szerinti felosztást jelent. 13
Hasonlóan nem lehet helyeselni azt a felfogást sem, amely korunk
ban háromféle háborút különböztet meg: helyi- és világháborút, vala
mint felszabadító háborúkat — népi felkeléseket. 14
A háború első két fajtájának megkülönböztetési szempontja a hábo
rúban részt vevő országok száma, tehát egy mennyiségi megkülönböz
tetés, míg a harmadik fajta háború megkülönböztetési szempontja poli
tikai természetű, a harcban álló felek politikai viszonyai szerinti.
Mármost a háborúnak —• mint minden jelenségnek — végtelenül
sok tulajdonsága van. Természetes, hogy az egyes háborúkat nem lehet
— és nem is szükséges — minden tulajdonságuk szerint osztályozni. Az
a feladat tehát, hogy kiválasszuk a háború tulajdonságai közül azokat
a lényegeseket, amelyek a gyakorlati katonai tevékenység számára fon
tosak. A felosztási alapul szolgáló tulajdonságok lehetnek tartalmiak és
formaiak. A dialektikus materialista osztályozás számára természetesen
elsődleges a tartalmi jegyek szerinti osztályozás.
Véleményem szerint a háborúkat a következő fő szempontok szerint
kell elsősorban osztályoznunk:
1. A háborút folytató osztályok politikai célja, ennek a társadalmi
haladáshoz való viszonya szerint.
2. A háborút folytató osztályok, államok, nemzetek különbözősége
szerint.
3. A háborúban részt vevő országok száma szerint.
4. A fegyveres küzdelmet megvívó hadsereg fegyverzete és ember
anyaga szerint.
5. A háború időtartama szerint.
6. A fegyveres erők tevékenysége, mozgása szerint.
12 Lásd Fogarasi Béla: Logika. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1955. 355." o.
13 Lásd Razin: A hadművészet története. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1959.
I. köt. 66—67. o.
14 N. Sz. Hruscsov: A kommunista világmozgalom újabb győzelmeiért. Nép
szabadság, 1961. január 22.
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1. A kitűzött politikai cél szerinti felosztás a háború alapvető t a r 
talma, lényege, azaz a minőség szerinti megkülönböztetést jelenti. Ezért
a háborúnak a politikai cél szerinti felosztása az osztályozás döntő szem
pontja. A háborút mint egészet, mint társadalmi jelenséget egyetlen
minőségként kell értelmeznünk, ennek pedig alapvető meghatározója
a háború politikai volta. Filozófiai értelemben a folyamatok minősége
határozza meg azok jellegét. A háborúk politikai célja, az egyetemes
emberi haladáshoz való viszonya szerinti vizsgálata tehát azt dönti el,,
hogy milyen a háború jellege. Lenin éppen e minőségi, tartalmi cél
szerint osztotta fel a háborúkat igazságtalan és igazságos jellegűekre..
Ebből nyilvánvaló, hogy helyesen bírálja Otta elvtárs az olyan fel
fogást, amely a háború jellegét a fegyveres küzdelem módjára akarja
vonatkoztatni, 15 hiszen e felfogás éppen azt az álláspontot tükrözi, amely
a háború lényegének a fegyveres erőszakot akarja beállítani. Ugyanak
kor nem lehet helyeselni Otta elvtárs azon felfogását, amely szerint
„A jelleg szót annyiféle összefüggésben használhatjuk, ahány lényeges
ismertetőjegye (felosztási alapja) van a háborúnak." 10 A tárgyak és
folyamatok jellegén minőségüket értjük. Márpedig a háborúnak mint
társadalmi-politikai jelenségnek a minőségét éppen a politika milyen
sége határozza meg. ezért a jelleg kategóriát — amint tette ezt Lenin —
csak a háború politikai tartalmára helyes alkalmaznunk.
Igaz, hogy napjainkban a katonai szakirodalomban és vezető marxista
politikusok beszédeiben — amint ezt Otta elvtárs is javasolja — gyakran
használják a jelleg szót a korszerű háború számos tulajdonságára. így
beszélnek a háború rakéta-nukleáris, manőverező, pusztító stb. jelle
géről. Teljesen világos azonban, hogy ezek a kifejezések kimondottan
csak a fegyveres küzdelemre, tehát nem a háborúra mint egy társadalmi
politikai jelenség egészére vonatkoznak. így a jelleg szó használata félre
érthető, jobb lenne nem használni. A fogalom használata azonban még
így sem a háború jellegére vonatkozik. Az én javaslatom az, hogy az.
itt felsorolt, eddig „jellegnek" nevezett tulajdonságokra helyesebb lenne
a „sajátosság" kifejezést használni. Azt mondhatjuk pl.: a korszerű
háború sajátossága, hogy benne a fegyveres küzdelem manőverező jel
legű. Vagyis felfogásom szerint a háborút nem lehet azonosítani a
fegyveres küzdelemmel. A fegyveres küzdelem elválaszthatatlan a há
borútól, de a háború alapvető tartalma a politikai oldala. A társadalmi
tevékenység három nagy területe — politikai, gazdasági és ideológiai —
közül a háború alapvetően a politikai tevékenységhez tartozik. A jelen
ségek minőségét pedig az alapvető tartalom határozza meg. Ez lesz
tehát a jelleg is.
Ha mármost a fegyveres küzdelmet vizsgáljuk, amely a politika
eszköze a háborúban, a háború egészén belül ennek megvan a viszony
lagos önállósága és ezt vizsgálhatom mint önálló minőséget. Ekkor be
szélhetek a fegyveres küzdelem jellegéről, de ez már nem azonos a há
ború jellegével.
A fegyveres küzdelem pl. közvetlenül katonai célokért folyik, a
politikai célok csak közvetetten, a közvetlen katonai célokon keresztül
valósulnak meg. Ež nem jelenti azt, hogy a katonai és a politikai célo
kat egymástól elválaszthatjuk, de azt a hibát sem szabad elkövetnünk,
hogy a kettőt azonosítjuk. A feladat az, hogy a háború politikai és ka15 otta István: I. m. 115. o.
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tonai oldalát dialektikus egységben vizsgáljuk, de sohase feledkezzünk,
meg a politikai oldal meghatározó szerepéről. Ebben az értelemben lét
jogosult beszélni a háború jellegéről és a fegyveres küzdelem
jellegéről.
2. A háborút folytató államok, osztályok milyensége alapján külön
böző típusú háborúk vannak. Otta elvtárs cikkéből úgy tűnik, mintha
ő nem különböztetné meg egymástól a háborúk jellegét és típusát. Ez
pedig zavarra vezethet. Lenin a háborúkat aszerint nevezte különböző
típusúaknak, hogy milyen politikai viszonyok, osztályok és nemzetek
között folyt a háború. Igaz, az eszerinti osztályozás is a háborúk tar
talmi megkülönböztetése, de önmagában a politikai viszony még nem
dönti el a háború jellegét. Szükséges tehát véleményem szerint, hogy
— az államtípushoz hasonlóan — a politikai viszonyok szerint beszél
jünk a háborúk különböző típusairól is. Két egyenrangú kapitalista
ország közötti háború pl. a céltól és a körülményektől függően lehet
az . egyik fél részére igazságos, a másik számára pedig igazságtalan,
holott azonos — kapitalista — típusú államok közti háború. Sőt elő
fordulhat olyan eset is, hogy egy elnyomott nép háborúja az elnyomók
ellen nem igazságos a történelmi körülmények folytán (pl. a magyar
országi nemzetiségek harcai 1848—49-ben a forradalmi Magyarország
ellen). A háború típusa tehát szorosan kapcsolódik a jelleghez, de nem
azonos vele.
Véleményem szerint a társadalmi formációk, azon belül a meghatá
rozott osztály- és politikai viszonyok szerint a következőképpen célszerű
a háborúk típusait megkülönböztetni:
a) A rabszolgatartó társadalom háborúi (a rabszolgatartó államok
közti, a rabszolgatartó és más államok közti, a rabszolgák forradalmi
háborúi);
b) a feudális társadalmi rend háborúi (a feudális államok közti, a
feudális és más államok közti, a jobbágyparasztok és a polgárság forra
dalmi osztályháborúi);
c) a kapitalizmus háborúi ia kapitalista államok közti, kapitalista
és más típusú államok közti, proletár és polgári demokratikus forradalmi
háborúk, valamint a kapitalista államok, vagy a megvert burzsoáziának
a szocializmus elleni osztályháborúi).
3. A háborúban részt vevő országok száma és területe (azaz menynyiség) szerint a háborúk lehetnek:
a) helyi háborúk két résztvevő között;
b) több ország közötti koalíciós, kontinentális háborúk;
c) koalíciós, "interkontinentális világháborúk.
4. A fegyveres küzdelmet megvívó hadsereg fegyverzete és ember
anyaga szerint a háborúkat megkülönböztethetjük a fegyverzet, a had
sereg szervezése és feltöltése, valamint a hadsereg nagysága szerint.
A háborúk fajtáit a fegyverzet szerint a termelőerők állapotának és
az ezáltal meghatározott társadalmi termelés szervezete határozza meg.
Ezek szerint a háborúk lehetnék:
a) Egyéni, individuális fegyverrel megvívott háborúk (egyszerű ko
operáció) ;
b) a fegyvernemek munkamegosztása alapján megvívott háborúk
(manufakturális háborúk);
c) gépi háborúk;
d) atom- és rakétafegyverrel, automatikusan irányított fegyverekkel
megvívott háborúk.
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A hadsereg emberanyaga és szervezete szerint a háborúk lehetnek:
a) reguláris hadseregek háborúi, amelyek emberanyagát feltölthetik:
az osztály-hadkötelezettség, személyi függőség, zsoldosrendszer, általános
hadkötelezettség, önkéntesség stb. alapján;
b) irreguláris hadseregek háborúi, amelyekben a hadseregek feltöl
tése többnyire önkéntesség alapján történik.
A hadseregek nagysága, mennyisége szerint a háborúkat megvív
hatják:
a) kis, elithadseregek és
b) tömeghadseregek.
5. A háború időtartama szerint a háborúk lehetnek:
a) villámháborúk és
b) tartós, elhúzódó háborúk.
6. A fegyveres erők tevékenysége, mozgása szerint a háborúk lehet
nek:
a) állóháborúk és
b) mozgó, manőverező háborúk.
A fenti osztályozási szempontok alapján, korunknak az imperialisták
által esetleg kirobbantott világháborúját a következőképpen jellemez
hetjük: ez a háború jellegét tekintve a szocialista és a velük esetleg
együtt harcoló más országok részéről igazságos, az imperializmus részéről
igazságtalan lesz. Típus szerint ez a háború a két ellentétes társadalmi
rendszer közötti osztályháború lesz, amelyben a szocializmus forradalmi,
az imperializmus ellenforradalmi háborút fog folytatni. A fegyverzet
minőségét tekintve e háború sajátossága lesz, hogy atom-nukleáris há
ború, esetleg atomfegyverek nélküli gépi háború lesz, amelyben mindkét
részről az általános hadkötelezettség alapján feltöltött, reguláris és nem
reguláris tömeghadseregek vesznek részt. Sajátossága lesz e háborúnak
a gyors lefolyás, de lehetőség van arra, hogy tartós, elhúzódó háborúvá
váljék és minden körülmények között jellemezni fogja a nagy mozgé
konyság.
Dr. Fórizs József
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