
P. A. ZSILIN 

PROBLÉMU VOJENNOJ ISZTORH 
(Vojenizdat, Moszkva, 1975. 397 o.) 

A Szovjetunió hadtörténelmével fog
lalkozó szakember, és minden bizony
nyal az érdeklődő olvasó is, .találko
zott már P. A. Zsilin jelen könyvének 
egy-egy fejezetével a szovjet szakfo
lyóiratok tanulmányozása során. A kö
tet ugyanis válogatás a szerző közel
múltban megjelent cikkeiből, tanulmá
nyaiból, tudományos konferenciákon 
elhangzott előadásaiból. 

A kötet címe, „A hadtörténelem 
problémái" lényegében meghatározza a 
válogatás célját. A kötetbe került cik
kekben, tanulmányokban P. A. Zsilin 
a marxista hadtörténetírásnak és a 
Szovjetunió hadtörténelmének olyan 
fontos, lényegét tekintve már feldolgo
zott, ám nem kellően kimunkált s 
ezért esetenként (a polgári hadtörténé
szek részéről) alaptalan vitákra is le
hetőséget adó kérdéseit veszi sorra, 
amelyek teljes értékű, tudományos 
megválaszolása — napjaink felerősö
dött ideológiai harca közepette — a 
történelmi tisztánlátás, a szocialista 
tudatformálás szempontjából meghatá
rozó jelentőségű. A hadtörténelem ese
ményeinek hamis beállítása, a torz, 
gyakran ellenséges szándékú következ
tetések levonása, a hamis alapokon 
felépülő egész rendszerek megtámad-
hatatlannak vélt beállítása a közvéle
mény tendenciózus megdolgozásával 
számos veszélyforrást rejt magában, s 
elsősorban akkor veszélyes ez, ha a 
még napjainkban is ható események 
„objektív" feldolgozására kerül sor. P. 
A. Zsilin vitába száll ezekkel a néze
tekkel, és alapos szakirodalmi isme
retek, gazdag tényanyag birtokában 
azok marxista kritikáját adja. A kötet
be került cikkek, tanulmányok túlnyo
mó többsége a historiográfia körébe 
sorolható. A második világháború 
konkrét problémáival foglalkozó cik
kekben pedig (szám szerint négyben), 
a szerző a szovjet nép, a szovjet ál
lam és hadsereg hősiességét, a Szov

jetunió Kommunista Pártjának szer
vező és vezető szerepét igyekezett ér
zékeltetni. 

A szerkesztés a kötetet két részre 
osztotta. Az első rész „A marxizmus— 
leninizmus klasszikusai a háborúról és 
a hadtörténelemről" címet kapta. A 
négy fejezet (négy önálló tanulmány), 
Marx. Engels és Lenin hadtörténelem
mel foglalkozó munkásságát elemzi, 
valamint — a hadtörténelem kutatásá
nak módszertani vonatkozásait vizs
gálva — napjaink szovjet hadtörténet
írásának néhány jellemző tulajdonsá
gára mutat rá. 

A kötet második részének címe: ,,A 
szocialista haza védelmének történelmi 
tapasztalatai". E témakör cikkei, ta
nulmányai (5—17. fejezet) elsősorban a 
Nagy Honvédő Háború történetének 
kérdéseivel foglalkoznak, de, mintegy 
időrendi sorban haladva, a szovjet ál
lam és a szovjet hadsereg megalaku
lása, a polgárháborúban folytatott te
vékenysége és a szocialista haza meg
védésére való felkészülése is figyelmet 
kapott. 

Mint már fentebb is szóltunk róla, 
Zsilin, vitatkozva—helyre téve, a pol
gári hadtörténészek ellenséges szándé
kú „magyarázatait" visszautasítva dol
gozza fel a megválaszolandó problé
mákat. 

A recenzió, terjedelmi korlátok 
miatt, nem vállalkozhat az összes ta
nulmány részletes ismertetésére. A tar
talmi kivonatok helyett a válogatásból 
„önkényes válogatással" azokat emel
jük ki, amelyek leginkább tarthatnak 
számot érdeklődésre, kiemeljük továb
bá azokat a lényeges megállapításo
kat, amelyek a válogatás egészét te
kintve meghatározó jellegűek. 

Az első rész a marxizmus klassziku
sainak hadtörténetírói tevékenységével 
foglalkozik. Marx munkásságát ele
mezve Zsilin megállapítja, hogy mind
máig nem fordítottak kellő figyelmet 
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a „Marx és a hadtörténetírás" téma
körre. Abból az egyáltalán nem el
fogadható magyarázatból indultak ki, 
hogy a Marx és Engels között kiala
kult „munkamegosztás" szerint a had
történelem problémáival Engels fog
lalkozott. P. A. Zsilin a további ku
tató munka szempontjából értékes, 
iránymutató megállapításokat téve — 
természetesen nem a teljesség igényé
vel — nyomon követi Marx hadtörté
netírói tevékenységét, kiemelve az En
gelsszel folytatott levelezését. 

Az „Engels, a hadtörténész" téma
körnek könyvtárnyi irodalma van. A 
szerző kiemeli, mit jelentett Engels 
a hadtörténetírás számára. Ö volt az, 
aki valójában forradalmasította a had
történetírást. Munkásságáig a hadtör
ténelem lényegében leíró, adatközlő 
jellegű volt, a hadtörténészek idealista 
felfogása megfosztotta az igazi tudo
mányosságtól a hadtörténetírást. A há
borúk keletkezését kikerülhetetlen és 
feltartóztathatatlan jelenségként, a ter
mészet törvényeként, a háborúkat az 
emberiség örök útitársaként kezelték. 
Engels az, aki feltárja a háborúk ke
letkezésének lényegét. A háború a ma
gántulajdon és az osztályok kialaku
lásával jelentkezett, az osztálytársa
dalmak terméke, az állam politikájá
nak erőszakos eszközökkel való foly
tatása. Egyaránt foglalkozott mind a 
múlt, mind pedig saját kora hadtör
ténelmi problémáival. Figyelmet szen
telt kora nagy háborúinak, a krími 
háborúnak, az amerikai polgárháború
nak, a porosz—francia háborúnak, 
több cikket, tanulmányt is írt ezekről. 
Hadtörténetírói tevékenységét a prole
tariátus érdekében fejtette ki, hang
súlyozva, hogy céljaik eléréséhez nincs 
szükség államok közötti háborúra, s 
éppen a proletariátus feladata, hogy 
megakadályozza a háborút, leleplezze 
az imperialista politikát. 

Hosszú tanulmány foglalkozik Lenin 
hadtörténetírói munkásságával. (A kötet 
harmadik fejezete.) P. A. Zsilin e mun
kásság lényegét, Lenin elméleti alap
vetéseit, a következőkben foglalja ösz-
sze: 1. Lenin a háborúnak, mint tár
sadalmi jelenségnek, végleges értékű 

marxista magyarázatát adta, feltárva 
annak osztályjellegét; 2. a háborúk 
keletkezésének okait vizsgálva kidol
gozta a meglehetősen bonyolult prob
léma megoldásának módszertani meg
közelítését; 3. a különböző háborúk 
történetét elemezve, Marx és Engels 
ilyen irányú tevékenységét továbbfej
lesztve, világosan meghatározta az 
igazságos és igazságtalan háború lé
nyegét, amelynek alapján a marxista— 
leninista pártok kidolgozták és kidol
gozzák ma is taktikájukat a háború és 
béke kérdését illetően. Külön foglal
kozik a szerző Leninnek a polgárhá
ború éveiben folytatott tevékenységé
vel, aláhúzva, hogy Lenin volt az első 
a marxisták között, aki megalkotta a 
győztes szocialista forradalom megvé
désének tudományos mélységű alapjait. 

A kötet negyedik fejezete módszer
tani kérdésekkel foglalkozik, átfogó 
képet ad napjaink szovjet hadtörténet-
írásának helyzetéről, a kutatás felada
tairól, és hangsúlyozza a történész sze
mélyének fontosságát. „A szovjet had
történelem — írja a szerző — első
sorban a szovjet állam fegyveres meg
védésében szerzett tapasztalatok tör
ténete. Erről írni pedig csak úgy lehet 
a kutatónak, a történésznek, ha műve 
neveli az olvasót, növeli p haza iránti 
feltétlen odaadást." 

A válogatás második részébe a Szov
jetunió hadtörténelmével foglalkozó 
cikkek, tanulmányok kerültek. Az ötö
dik fejezet címe: „A szovjet állam 
hadserege". A cikkben a Vörös Had
sereg történetének első hónapjait, első 
éveit veszi szemügyre a szerző, ismer
teti a szervezés érdekében ez időszak 
alatt hozott intézkedéseket, nyomon 
követi a hadsereg létszámának alaku
lását, foglalkozik a fejlesztés irányai
val és a párt szervezésében játszott sze
repével. 

A hatodik fejezet a kötet egyik leg
érdekesebb tanulmánya. A polgárhá
ború éveinek stratégiai kérdéseit elem
zi Zsilin. E stratégia legjellemzőbb 
vonásai: benne kifejezést nyert a kom
munista párt politikája; teljességgel 
követte a polgárháború céljait; meg-
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valósult a politikai és katonai vezetés 
egysége. 

„A katonai doktrína kidolgozásának 
történetéből" címet viseli a hetedik 
fejezet. A tanulmányban a szerző 
hangsúlyozza a katonai doktrína ki
dolgozásának, helyes megválasztásának 
fontosságát. A következőkben átfogó 
képet ad azokról a vitákról, amelye
ket a polgárháború alatt és után a 
Szovjetunió katonai szakírói folytattak. 
Külön érdekessége a tanulmánynak, 
hogy Zsilin — igaz, csak nagyon váz
latosan — foglalkozik az orosz—japán 
háborúban elszenvedett vereség kap
csán kirobbant vita előzményeivel is. 
Részletesebben ismerteti V. J. Boriszov 
polgárháború alatti, és Frunze polgár
háború utáni, e témával foglalkozó po
zitív tevékenységét, és a velük szem
ben fellépők (elsősorban Trockij) ne
gatív állásfoglalásait. A katonai dokt
rína végső megfogalmazásban 1939-ben 
került nyilvánosságra. 

A nyolcadik fejezet címe „A mar
xizmus—leninizmus a szocialista haza 
megvédéséről". A viszonylag kis ter
jedelmű cikkben Zsilin megvizsgálja, 
hogyan valósultak meg a Szovjetunió 
gyakorlati hadtörténelmében a marxiz
mus klasszikusainak tanításai. 

A kötet további fejezetei a második 
világháború legfontosabb problémáit 
elemzik. A tanulmányok elsősorban 
historiográfiai ihletésűek, bennük a 
szilárd marxista alapállású hadtörté
nész, a nagy felkészültséggel rendel
kező szakember száll vitába a pol
gári hadtörténészek hamis, gyakran 

ellenséges szándékú megnyilvánulásai
val. A fejezetek címei: „Felkészülés a 
Szovjetunió elleni agresszióra", „Le
genda a »preventív háborúról« — az 
imperializmus ideológiai fegyvere", „A 
villámháborús fasiszta doktrína és ku
darca a Szovjetunió elleni háborúban", 
„A Szovjetunió népeinek erőfeszítései 
a második világháborúban elért győ
zelemben", „A Szovjetunió Kommu
nista Pártja a fasizmus elleni harc 
élvonalában", „A Szovjetunió második 
világháborús szerepének elferdítői el
len", „A második világháború törté
nete tanulmányozásának néhány prob
lémájáról". A Nagy Honvédő Háború 
győztes befejezése igazolta a történe
lem tanítását, a megtörtént események 
..megmagyarázása", a második világ
háború történéseinek bagatellizálása 
nem vezet eredményre, ellenkezőleg, 
káros hatása felbecsülhetetlen veszé
lyeket rejt magában. 

A kötet utolsó fejezete a hadtörté
nelem tapasztalatainak niai felhaszná
lási lehetőségeivel foglalkozik. 

A kötet 17 tanulmánya nem adhat 
teljes képet P. A. Zsilin hadtörténészi 
munkásságáról. A kiadó törekvése, 
hogy egy neves hadtörténész munkás
ságán keresztül feltárja a szakember 
és az érdeklődő olvasó előtt a szovjet 
hadtörténelem legfontosabb kérdéseit, 
úgy érezzük, sikerrel megvalósult, s 
ezért megbocsáthatók azok az átfedé
sek is, amelyekkel minden válogatás
kötetnek számolnia kell. 

Ságvári György 


