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A tudományos alkotómunkához szükséges képességek kifejlesztése a kutatási készségek és
jártasságok kialakítása az egyik legfontosabb irányát jelenti a szakmai képzésnek. Mi egyetértünk a
hadtudomány és a gyakorlat közötti kapcsolatok erősítésével foglalkozó vitanyitó cikkben ismerte·
tett azon megállapításokkal, miszerint sürgetően és elengedhetetlenül szükséges, hogy a hivatásos
katonák elsajátítsák a tudományos megismerés marxista-leninista módszertanát.( )
A kutató tevékenységgel szemben támasztott egyik módszertani követelmény az, hogy szigo·
rúan és pontosan be kell tartani annak logikai sorrendjét, amelyet a tudományos megismerés fejlő·
désének formái határoznak meg: a kutatás a tudományos probléma felvetésével és megfogalmazá·
sával veszi kezdetét; a probléma megoldásához tudományos tényekre van szükség; az új ismeret
először tudományos hipotézis (feltételezés) formájában fogalmazódik meg; a bizonyított és rend·
szerezett megállapításokat, tételeket beiktatják a tudományos elmélet tartalmába. E cikkben a had·
tudományi ismeretek fent nevezett fejlesztési formáinak aspektusait vizsgáljuk.
A ht1dt11do111Jn)1 prob/imt1: a gondolkodás tulajdonképpen nem egyéb, mint kérdések felvetése
az ezekre vonatkozó válaszok megkeresése. Ez a folyamat annak tisztázásával veszi kezdetét, hogy
mi az, amit nem ismerünk és mit kell megismernünk. Az eddig nem vizsgált dolgok feltárása
önmagában még nem serkenti a gondolkodás folyamatát, nem késztet gondolkodásra, kutatásra.
Rendkívül fontos követelmény a probléma gyakorlati jelentőségének és a meglevő ismeretek elég·
telen voltának megállapítása, az új ismeretek megszerezhetőségébe vetett hit tudatosítása.
A 11ido111Jn)OJ probli11u tulajdonképpen nem más, mint egy olyan bonyolult, összetett kérdés,
amelyre a válasz nem található meg a meglevő ismeretekben és ezért kutatómunkára van szükség.
A tudományos probléma - természetét és lényegét tckmtve - nem egyéb, mint a valóság ellent·
mondásainak visszatükröződése a tudatban...A .rz1111t1 t11do111J11) - 111111,11 rJ t1 Szoz1111111111 K1,111111111mtil
Alrljil új sztrke.1zlú1i progr11l!,jd11,1k /mezeit - .1rr11 hn11tot1. hoK) 1w1n· pozfruík.11fi,g/i1/j1,11 ti111111lrzt1ki
111,lw1,m)or ha/<1dJr ,d<1pnto" llriilt11i11. r 111egt11/Jlj11 ,1 t,íd,zti ir 11111111d,1111c1pi tm111/úi ér rzoáJ/is·g11zd11·
•
r,�r;, Jm,b/{m,,k h.1ttko11) t'.r 11k111Jlir ,mgoldtír,IÍI. "
A hadtudományi probléma felvetődésének lq,,1ipikmi1bb feltitrlti: az alkalmazott tevékenységi
eszközök ':agy módok nem hatékony vol�ínak észlelése. A hadtudományi probléma olyan esetben
is felmet'tl, amikor a meglevő elmélet keretében megmagyarázhatatlan tény tapasztalható, vagy
amikor a világ egyik vagy másik térségében olyan új katonapolitikai helyÍet alakult ki, amely
elemző vizsgalatot, sokoldalú értékelést és megalapozott következtetbeket igényel a gyakorlati
tevékenység számára. Az a képesség, hogy a problémát idejében felismerjük, lényegét és megoldá·
sának szükségességét tisztázzuk, elengedhetetlen előfeltételét képezi a hadtudomány és - követke·
zésképpcn - a gyakorlati tevékenység hatékonyabbá tételének.
( ) ..\'ocnnaj,1 .\fozl", 1985. l. sz.ím, 57. oldal oroszul.
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A tudományos probléma tartalmán bc:lül rendszerint megkülönböztetik annak alapkérdését
(amit 1smern1 kell) és a rá adandó válasz kutatásainak irányát. Az utóbbihoz tartozik a kutatás t;Ír·
1-,,yának feltárása és annak feltüntetése, hog) milyen tényanyagot kell bpni, val.1mmt azokat a rész·
kérdéseket, amelyekre a válaszok lehetővé 1s teszik a probléma mcgoldásat.
A l11dn111,h11or prr1blc111,111111z.�u/1ímgrijdt jt/111/Í t11111i1l ,dt1plai/ér1. amcl)' általánosságban meghatá·
rozza a kutató tevékenység célját. Az alapktrdés kialakítása eleve feltételezi mindazon ismeretek
összességének előzetes megvizsg:il.ísát, amelyek a tudomán) e1,•y bizonyos ágához - a !·() akorlati
szükségletek szempontjából -tartoznak. Ha például .1 vizsgábt céljából a harctevékenység közben
történő csapatvezetés van kiválasztva, akkor a kutató megv11sgálp és értelmezi mindazt az ismeret·
anyagot, amelyet ezen a területen nemcsak .1 hadtudomány, hanem a többi tudomány is összegyűJ ·
tött, s feltárja, hogy ezek az ismeretek milyen mértékben felelnek meg a rn1patok vezetéséből
adódó }.,'}'akorlati feladatok megold.ísa szükscgletemck. Ha e munb eredményeként meg.íllapítht
nyer, hogy a Jelenlegi vaetés1 rendszer nem felel meg telJ ö mértékh<:n a vez<:tés szilárdságával,
folyam;1tosságával és életképességlvel szemben támasztott követelményc:knek és továhh1 tökélete·
sítésre szorul, akkor ennek me1,rfcldően fog.1lmazódik meg a tudományos probléma alapküdése is:
.A .m/,ml ér f,il) d!llu/1,r o.1p,11z rz<lt r biz/r,J//,1<.111t1l 1ítj.11 lrmzmi h.1d1111í1 t!,1dha1."
A tudományos prohlc'.:ma alapkérdésének megfelelően ti'>rténik .i k11t.1t,ir t.1rg),Í11,1k k11elölése.
1\ 1í::.,,.d1 pi/d,1t<d1ht111; ,7 k1J1ttkezó: a vez<:tlsi szervek; a hír.tdó eszkozók; az információ megszer·
zésének és feldolgozásának módj.1i; az egész vezetési rendszer megb11ható és vil.írd működésének
lehetfoége rendkívül bonyolult körülmlnp.:k között, amikor ,17 elknseg puvtítoeszkózöket és
rádiód<:ktronibi zavaróeszközöket alkalm:1z ellene.
A probléma megfogalmazásában arra is utalnak, hogy mily<:n tap,1sztalati .rnpgot (tényanp·
got) kell beszerezni a megoldásához. Így fontos dolog, hog} ,1 hadművcletc::kben alkalm.1wtt cs,1·
patvezctési rcndsz<:r tov.íhhi rökéktesítésc'.:vel bpcsol.itos k1dolgozásföoz ,1 köi,lk,zó ,1,/.1/6k ,il/jd·
11<1k rt11ddltzirrt: az a k.ír, .,melyet az ellemé.l( a vezetési remhzer egészének és c::gycs dc:meinek·
okozhat, az e!-,'}'CS vezetési szintek üzemkc'.:ptclcnné \.ílásán.1k mc::gtngcdhet<Í normái, melyeknél
még rov:ibb működhet; .1 különféle zavarok hatása a csapatvezc::tés szil.írdság:ira és foly.1matos-.í·
gára; a vezetési rendszert alkotó elemek lehetségc::s cseres1;1batoss,íga stb.
A prohlém:1 alapkérdése olyan részkérdlsek felvetésével konkretiz11ható, amelyekre a választ
a kutatás során kell mcgk.1pni. A részkérdések<:t úgy kell megfogalmazni, hog} a rájuk .1dott vál.1·
szok összevetése biztosítsa a tudomiÍn)'OS probléma ,1lapkérdésének megold:ís.ít t\ 1 h,g.d1 p,IJ.1·
b,m a n,zlérdml ., li,1ttkcwk /1b11mk: milyen le}(yen .1 vezetüi szerv<:k cdszcrú elhelye,i:st ,1 t<:re·
pen; milyen intbkedlsek<.:t kell foganatosítani a vc,etlsi sz<:rvek védelmére ;1 pusztítóeszközök és
a rádiótechnikai 1.1varó<:szközök tevlkenységével szemben; .1 vezetési rendszert .1lkotó egyes ele
mek ls az egév n:ndszer hclyrdllításának módj.u üzemklptdenn<: \.íl:ísa után stb.
lkfejezésül megemlítjük, hog} a probléma, különösen btonai tc'.:rcn, igen sok. E problémák
Jelentőségének, ,1 kutat.ís sorrend1 ének. a problém.ík megoldlutós.íg.ín.1k meglutározkt - ezek
termész<:te a tudományos 1smerttck további tökél<:tnítlsc'.:nek és fcjbztesénck összttevói. Ennek
be nem tartása - a gyakorlat tanús.íga szerint - az erók és eszközök felesleges dvesm:séhez. idő·
veszt<:sé.l(hez vezet. Az idfüzerú problém:1k idejébt:n törtémi megold.ís:1 egyik fontos tényezcijlt
jelenti ,1 csapatok (c:rók) h.mkt'.:pt:ssége növcllstn<:k. A jclenkg1 szak.is1b:1n, .1mikor számos prob·
léma létezik, a kutatás t.írgyai pedig e}(}re honrolulrnhbá és egyre kiterjedtebbé válnak. célszerű.
hogy ezek mindeg)·ikét kolkktí\· vizsgálatnak vesszuk alá, .11111 .1 céll:11, hogr - a legfontos.1bb kri·
tlriumok alapjfo - .1 legtdjesebbc:n és a lcg,okold.1lúbhan ütC:·kdjük ls \álasszuk ki kozulük azo·
kat, melyeknek megoldása a le}(n,1gyobb mértékű hozz.íjárulást jelenti a tudom.íny fejlődéséhez..1
csap:itok és törtsck gpkorlatához.
ll.1J111dü11WJ)fH lt11). A tudom.ínyos probléma megold.b.1 a rdlis v.1lóság tényeire t.ímaszko·
dik; e ttnyekrc való tám.mko<lás nélkül nincs dmékt. Az utóbb, -vC:·gsci soron - nem cgylb, mint
.1 ténrany.ig ált.11:ínosít.h,1. •... ,\ t11,/0111,í11> mm.lm tem/etm -111.:1 E11e.t!r- ., termuZttbm.,ukug;. m1111

•

,1 tdrtú1tlt111ben, a rza1111111kra adott tá1rekbríl ktll kii11J11/11u11k .... (Marx és Engels Művei 20. kötet,
.
370. oldal.) V. 1. Lenin megállapította, hogy a marxizmus mint tudományos elmélet „nem alap11l
111cír1111 111i111 a te11ytkm..." (Összes Művei 1. kötet, 382. oldal.,)
.
A „/tii)" é.r a „111d1Jma11)1JJ lifl} .. - a látszólagos hasonlóság dacára - két egymástól eltérő foga
lom. Az előbbin rendszerint egy, a tudatban visszatükröződött valóságos eseményt, egy már meg
történt vagy mosr történő jelenséget értünk. Így például ténynek nevezhető annak visszatükröző
dése a tudatban, hogy a Szovjetunió döntően hozzájárult a második világháborúban aratott győze
lem kivívásához, vagy például az, hogy a korszerű, hagyományos, különösen a nagy pontosságú
fegyverek - a második világháború fegyvereihez képest - minőségileg új harceszközök. Jelen cser
ben a tényekre vonatkozó ismeretben azok külső oldala tükröződik.
Az elméleti tételek, elgondolások kidolgozásához nem egyszerűen az egyik vagy másik ese
mény létezésére vonatkozó ismeretekre van szükség, hanem olyanokra, amelyekben tükröződne
mind a külső oldaluk, mind pedig a lényegük. A 1udonzd11)0S té11) tulajdonképpen nem egyéb, mint
egy valóságos eseményre, valóságos tényre vonatkozó ismeret külső megnyilvánulásának és lénye
gének egységében. A fent nevezett tényekre vonatkozó tudományos ismeret nemcsak a puszta
tények egyszerű megállapítását, hanem a magyarázatukat is tartalmazza: miben jutott kifejezésre
például a győzelemhez való döntő hozzájárulás, ami az ő szociális alapját képezte, ami lehetővé
tette a Szovjetunió számára, hogy döntő szerepe legyen a háború menetében és kimenetelében.
V agy például miből áll a minőségi ugrás a hagyományos fegyver fejlődésében az adott fejlődési sza
kaszban, milyen hatást gyakorol a fegyveres erők harckészültségére békében, az ellenség agresszió
jának elhárítására irányuló hadműveletek (harcok) előkészítésének és megvívásának módjaira stb.
A tudományos tények csak ebben az esetben válnak összekötő láncszemmé az objektív valóság
egyik vagy másik területe és az őt tükröző elmélet között. A katonai elmélet (hadtudomány) a
katonai valóság tényeire (katonai eseményekre) és a rájuk vonatkozó tudományos ismeretekre
épül.
A tudományos tény mint egy valóságos eseményre (eseményekre) vonatkozó ismeret for
mája tartalmazza annak leírását és magyarázatát, valamint az események egy bizonyos kategóriájá·
nak általánosítását. Az említett események egyikére vagy másikára vonatkozó ismeretek - még
mielőtt tudományos ténnyé, a probléma megoldásának tapasztalatai alapjává válna - egy bizonyos
kifejezési formával, olyan leírd.uaf kdl rendelkeznie, amelynek csak abban az esetben van értelme és
jelentése, ha az adekvát módon reprodukálja a valóságos eseményt. Bármely esemény leírása, szó·
bcli-logikai formában való kifejtése nem egyszerű feladat. Arról van szó, hogy a tárgyra vonatkozó
ismeret nem más, mint annak szubjektív képe. Maga a tárgy és annak a tudatban visszatükröződött
képe sohasem egyezik meg teljes mértékben egymással, hanem azok - V. 1. Lenin meghatározása
szerint - ..llf!.)t11Mzr1k éJ 11e111 llf!.)tlllt1zok .. (Összes Művei,_29. kötet, 150. oldal). Minden bizonnyal
nem mondunk semmi különöset azzal, amikor a gyakorlatok leírását egy törzstiszt és egy kutató
megfogalmazásában olvasván, bizonyos eltéréseket találunk bennük, és nem találkozunk ugyanan·
nak :iz eseménynek azonos i5mertctésévcl a memoárirodalmi forrásokban sem.
Minden egyes valóságos eseménynek végtelenül sok ismertetőjegye, kölc5önös összefüggése,
eleme stb. van. A teljes reprodukálásuk leírás útján lehetetlen, sőt nem is szükséges, hanem azokat
az elemeket, ismertetőjegyeket, oldalakat kell visszatükrözni benne, amelyek a legnagyobb mérték·
ben fejezik ki a lényegét. A hadművelet cl<ikészítésc során végbemenő csaparvezctési folyamatok
leírásánál, például, olyan összetevőket kell ismertcni, mint a vezetési pontok alkotta rendszer és a
rendszert képező elemek telepítésének rendje, az említett esemény időmutatói; az elhatározás
meghozatalához szükséges információ terjedelme és megszerzésének módjai; a csapatok (erők)
tevékenységeinek tervezése és a feladatok lejuttatása a csapatokhoz: a megindulási körletek clfogla·
lás.inak ellenőrzése stb. A kutatót az eseménynek azon oldalai kell hogy érdekeljék, amelyek elen
gedhttttlenül szükségtsck a probléma mcgold,ísfüoz.
1)9

A kutatás tárgyát képező események megismerésében a legfontosabb a may.111rdzat11k... Ezeket
az �f!)llltÍJtó/ tltirri. r.r11pd11 a külii11biiz1í irzik.rzm ti:: rzúmtim hozz,í(irhdri .-11;dtos 111/ajdwrdgokat m��ma
g_)ard::111. helrri iirrzefiW?/rht hozni eg)111tíu,d 1íktt - pr,111orn1,z11111d11111,í11J fel.uiat11.•.." (Marx és Engels
Művei, 20. kötet, 548. oldal).
Ezt vagy ezt az eseményt megmagyarázni olyan folyamatot jelent, melynek során fel kell tárni
annak lényegét, azon összefüggéseit és viszonylatait, amelyek kialakulásának, funkcionálásának és
fejlődésének (alakulásának) alapját képezik. E feladat végrehajtása nélkül nem lehetséges sem a
kutatás tárgyát képező folyamatok általánosítása, sem pedig a megoldandó tudományos probléma
tapasztalatai alapjának megteremtése.
Az esemény tudományos magyarázata azzal kezdődik, hogy az esemény leírását összevetik az
azon folyamatokra vonatkozó elméleti ismeretekkel, melyek kategóriájába az illető esemény tarto
zik. Ez elengedhetetlenül szükséges, mivel magukban az elméleti ismeretek tartalmazzák a leírt ese
ményben így vagy úgy megnyilvánuló lényeg, törvények, tendenciák jellemzését.
Annak érdekében, hogy helyesen tudjuk megmagyarázni: az egyik vagy másik hadműveletben
miért éppen olyan és nem más harctevékenységi formákat és módokat alkalmaztak, fel kell hasz
nálni azt a törvényt, miszerint a haditevékenységek megvívásának módjai meg kell hogy feleljenek
azok anyagi alapjának: a technikai eszközök mennyiségének és minőségének és az emberanyag
(élőerő) jellegének. Például az a körülmény, hogy az első világháború során folytatott haditevé
kenységek megvívásának állásmódjai (pl. állásvédelem) domináltak, azzal magyarázható, hogy a
védelem eszközei akkoriban erősebbek voltak a támadó eszközöknél, valamint azzal, hogy a kato
nák túlnyomó többsége - a háború politikai céljainak igazságtalan, hódító jellege miatt - nem akart
harcolni.
A kutatás tárgyát képező tény lényegének felcárása - csak a rá vonatkozó elméleti ismeretek
alapján - nem elegendő. Feltétlenül össze kell vetni azt a.konkrét helyzettel, ei.,ryéb más, vele kap
csolatos tényekkel. Például a harckocsik hatékony fegyvert jelentenek. Ám a bennük rejlő lehető
ségek teljes értékelése, valamint a fejlődési távlataik, az eljövendő háború hadműveleteiben elfog
lalt helyük és szerepük meghatározása érdekében az adataikat össze kell vetni nemcsak a páncélel
hárítás eszközeivel, hanem más fegyverekkel is: a gyalogsági harcjárművekkel, a tüzérséggel, a
légierővel stb.
Fontos követelmény, hogy amikor az egyik vagy másik hadi eseményt magyarázzuk, amikor
annak objektív alapját, más eseményekkel való összefüggését konkrét viszonyok között feltárjuk,
figyelembe kell vennünk a háború politikai és hadászati céljait, a szemben álló felek hadigazdasági
és műszaki tudományos lehetőségeit, csapataik és törzseik erkölcsi állapotát és felkészültségét, a
csapatok (erők) vezetését megvalósító katonai vezetők egyéni tulajdonságait stb.
A hadi események magyarázata közben feltétlenül figyelembe kell venni egy nem kevésbé
fontos körülményt. A háború valóságának tényei (harctevékenységek, a fegyveres erők felkészí
tése) alapjában véve olyan szociális tények, amelyek tulajdonképpen nem egyebek, mint az egyé
nek társadalmi tevékenységei. V. !. Lenin hangsúlyozta: a társadalomtudományokban az egyének
,tdnada/111i lellei. azaz a tanada/111i téll)tk" tükröződnek (Összes Művei, 1. kötet, 393. oldal).
A társadalmi tények sajátos tulajdonsága - azokhoz viszonyítva, amelyekre a természettudo
mány támaszkodik - abban rejlik, hogy azok tulajdonképpen nem egyebek, mint az objektív és a
szubjektív egysége. Éppen ezért ezek magyarázatánál mindig feltétlenül tekintetbe kell venni nem
csak az objektív körülményeket, hanem a szubjektív tényező hatását is.
A feltárt, rögzített és megmagyarázott tények csupán kiindulási alapot nyújtanak a probléma
megoldásához. Az egyes eseményben mindig vannak egyes (egyedi, csak rá jellemző) és közös (az
események egy bizonyos kategóriájára jellemző) ismérvek. Egy elméleti megállapítás, tétel kidol
gozásához a közös ismerete szükséges. Ez a feladat álta/d11osítár révén oldható meg.
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Amikor M. V. Frunze rámutatott arra. hogy az áltaLínosítárnak milyen szerepe van a hadtudo·
mány fejlődésében, ezt írta: ..... mk1111k pttlif!. ,1 bn1111111ket kiirülm,i kJorzb,111 km.1111i11k 1-dl dZ �!f.Jllm11i
jclmrt'f_tkl'f, tK)ftJ!/f tf!.ÚZbt kell tiltal.íno rift1111mk riket. Íi m�e. kell próbti/111mk ti·tt!mw,i. m�e.értmi a mi11ktt
kiinilmójt!m.1t;f!,ekt1. mtrl dlmkezó erethw elmz1ink ú nem �f!.<1zod1mk ,1 hnmiik. h,mnn a kJmr g1,d:11rl.1ti
m1prí-iz111u.1 teriilet,n tiredii11k. Az t!f.)tl Jkd,ilwr,tó 11111111u11111111ok (tlk11hltd.rJ11,lk .fZlik.r(:e;m(:e,irt! iiuz1fiií!,_f!.tÍ
kfrdú ttijtJt11 111ttoldható. j1,io.r i.r ter111iszt11.r kfrdú. " 111,gold.ífil pnlie. ftl!,ÍI 11ekünk abban. bog) me1?,kiiZtlit·
rük ú meioldfltk a k,1to11tli (tlad<1toka1.;.l
Az objektív törvényszerűség általánosításának, feltárásának kiindulási alapfeltételét jelenti a
kutatás tárgyára vonatkozó tényezők összességének vizsgálata. .. A tarraJ,llmijt!w.ri;e.tk tm11 - ina V.
1. l.mm - 1ú1w tltnjedtebb ff ta,talmarabb ,ij,mlf. mint az. bog) kirt11?,L1dnt1k eioe.r til1)t(rkí:kct í:r pilddkkcil
jtit.rz,11/ozn,lk. Pt"lddkut tilt<1/dnos.r,�1?,b,m felhozni remmi{aradrdgha rm1 kniil. de 1linn i.r r111111ii jt!u1t1i.rt;e.t
mg) tirztJ11 mgatil 1tlt1111i.r{f!_e ra11. mat 111i11dtf!..) dZ egrer e.rtttk 11,11hul111i. k1J11kr,"t kiini/m(n)ein (ordul 111tg.
A t(n)ek, hu �e:f.rziikbm. ii.uufii!(,_1!/rükb111 11izziik 1íket 11mmak „makarr·. dt ktír(l!Jtlmiil hiw1n1íri mj,í d o / ·
gok i c A 1t11wrkék h a kin�f!,ac/juk a z �e/1zib1íl. ii.uz1/i�f!.gúiikbtil. h <1 t11ndike.r.k é. r iinkt"11Jertk. m m 1tki11thc·
tók tiibb mk. 111i11t p11.rzt<1 ja1ik11ak raKJ m(f!, ,11111dl ro.r.rzahb1hik. lltlll az tí;)tí tt'11J1kból. hamm ,l rizi1;,ílt
kirdiw u111atkoz1í ti11Jtk ii.uwritiból kell kii11d11l11i, �f<)ttlt11 kizittl 11/lkiil. m,i1-ktppe11 dkmilhe1ttlt11iil (r te!·
j,sjuggal/ilmeriil az a ,1oa111í. hof!) a 1h9ek ö11kú1)mn 1,11111ak kfrdl.irzlld... " (Összes Művei, 30. kötet,
333-334. oldal.)
Az, hogy hova vezet, ha a v1ZSgált kérdésre vonatkozó tényezők összességének elemzéséről
szóló, Lenin által megfogalmazott elvet megelőzzük, a következő példával illusztrálható: .Az össz·
fegyvernemi hadsereg támadásban" címu könyvben áll: .A tdnlddó hadrmg·h,ul1111Íl't!etek milF<f?.e.
,uml) a hJboní elrtí szakaszdba11 3-llJ km ,itlago.r 11<1pi iiltm 111t!!tt1 51J-61J km rnlt. a hJhoní h,mnadik
.m1kamíba11 J 5-30 km dtlu[<li.f 11api ütem mellett 150-180 km-re 11iiukedet1.i1l A fent említett megálla·
pítások bizonyítására a háború harmadik szakaszában végrehajtott egyes hadműveletek példái van·
nak felsorakoztatva.
Az 19,u-19,15-ben végrehajtott 100 támadó hadsereg-hadművelet elemző vizsgálata azonban
egészen más képet mutat. Ezek mélysége elérte a 150 km-t, és csak nyolc esetben volt ennél
nagyobb; 100-140 km volt 35 hadműveletben, a többi 57 hadműveletben pedig kevesebb volt 100
km-nél. Az adott példa szemléletesen bizonyítja: nincs semmi alapp annak, hogy azt állítsuk,
miszerint a támadó hadsereg-hadműveletek 150-180 km mélysége tipikus jelenség volt a Nagy
Honvédő Háború harmadik szakaszában.
A kutatás során gyakran csorbát szenved a tények - tartalom és szám szerint történő - kivá·
lasztásának elve. Helyenként tanulságosan és tendenciózusan választják ki és csoportosítják őket a
kutató számára megfelelő tétel, megállapítás bizonyítására. A valóság sokrétű és ellentmondásos, s
ezért mindig van lehetőség arra, hogy kiragadjunk belőle egyeseket és mellőzzünk másokat. Még
Hegel kijelentette, hogy .bizonyítékokat" (.érveket") határozottan mindenre lehet találni a vilá·
gon. A katonai tények általánosításánál feltétlenül figyelembe kell venni három körülményt. Az
első: a haditevékenységek kétoldalú jellege. A második: a valóság különnemű jellege, amelyből az
általánosításra szánt tényeket veszik. A harmadik: valóságos tények hiánya - számos esetben - egy
esetleges háború problémáinak megoldásához. Ebben foglalható össze a tényanyag kiválasztásával
és általánosításával összefüggő feladat bonyolultsága és nehézsége.
A hadiesemények kétoldalú jellege arra kötelez, hogy a szemben álló felek tevékenységeinek
összefüggésében vizsgáljuk a tényeket, nevezetesen az állományukat, a helyzetüket, az állapotukat,
a fegyverzettel és harci technikával való felszerelésüket, az eszköz· és erőviszonyokat ( mennyiségi
és minőségi tekintetben), a feladatokat, a feladatok végrehaJtásának módjait és körülményeit, az
elhatározások célszerűségét, a szemben álló felek tevékenységeinek formáit és jellegét, a hadszínte·
ret, az évszakot, az időjárást stb.
(l) M V. Frunzc: Válogatott Művet, �foszkva, •VOJcnizdat" kiadvány 1966. 181. oldal, oroszul.
.Az összfegy vernemi hadsereg támadásban", Moszkva, "Vojeni1dat", 1966. 181. oldal, oroszul.
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A problém.1 me!!olJása érdekében össze kell hasonlítani és általánosítani az elmúlt világhábo
rúkból es helyi háborúkból, \·alamint a végrehajtott csapat�ryakorlatokból vett tényeket. Ez<:n
tényadatcsoportok c,gyike sem nyújt - külön-külön - elegendő anyagot az elméleti általánosítások
hoz, a n.1_1?v haJtudom;inyos felad,1tok teljesítéséhez szükséges tapasztalati bázis megteremtéséhez,
mivel nagyon nehéz a közfo törvénysLerűségek és tendenciák kimutatása az e!,ryik vagy másik
jelenség alakulás,iban úgy. hogy közben :1 tényeket összességükb<:n kell értékeim.
A hadtudományos problémák megoldásán,11 a kuwcásban fontos szerepet játszanak a .rzJmre·
lt r i 1c111ti •. amclyek a matematika, moJellt.:zés segitség«::vel kaphatók meg. A kutató előtt péld.íul
ismeretesek az ,Horn- és hagyományos fegyverek pusztító tulajJonság,11, a vezetési pontok védett·
ségének mértéke stb. F7en és más .1Jatok al:ipján {a matematikai modell segítségével) meghatároz
ható a valószínű kár, amely ,1 vezetési rendszernek okozható, továbbá a renJszert alkotó elemek
st1bilitás.\nak mértéke. s me.i.t1elölhetők életképességük növelésének útjai. Ez lesz az, amit .s:cimvc
tés1 ténvnek" nevezünk. A b:1borúval, a hadművelettel és a harccal kapcsolatos problémák megol
dása empírikus megalapozás.ín:ik Jelentős része éppen ilyen fajta tényekből áll, ami megköveteli az
alkalmazott mó<lszerek állandó tökdetes1teset, amelyek lehetőséget adnának ahhoz, hogy a szám
vetc:si tényeket a legna!,ryobb hitelességgel kap1uk meg.
H<1dt11drmhi111or hip1,tézir.A tények áltolánosít.ísa alapján keletkező új jelenség először hipoté·
zis form:íjában fogalmazódik, amely nélkül egyetlen tudomány sem boldogulhat. A 111d,,mJ11JOS
hipot[zir nem e,gyéb, mint egy valószínű feltételezés, amely új ismereteket tartalmaz, amely túlnő .iz
eddig ismert elképzelések hat,1rain, amely megmagyarázza a jelenleg meglevő és előrejelzi, megjó
solja az ÚJ tényeket. A hipotézis abban különbözik a tudományos elmélct1 ism<:rettől, hogy az
előbbi igazságát még meg kell erősíteni, be kell bizonyítani.
F. 1-.ngels :1 hipotóis szükségességét jellemez\'e a tuuomány fejlődésében, ezt ím: .Amq;f,g),/,'.r 1,ll<11
j
1Jr (ti. 1t md1 kh11ellm11,lt.rzi dZ 11g1,m.1zn11 c.rop11rlbd l,lrlnzrílt'n;ek llld.(,.')<lrtÍld/J11<1k
· 111f)w 1ílt'IIJI
kor,íhhi módj.íl. E/1,il d pill.111,111,;/ ke-zdz e Jii111rrili d 111,�(!J,lr,ÍZJI új 111Mj,1i11.1k iKÍl()t. úllld) tlr,rziir 1r,,k
l.-11rl.ítoznllrz,imli IÚ1)rt i1111��/�f!.)dé.rrct,imarzl.-11dik.Akor,ibhi lú/M1ztalati úl(JtlK e hipo1b.irdm��lisz/11.i·
rJ/-,,·rtzt/. �111,kdki.;,ht!,ilüi:.m .írr,k.// ht!)(fbií. 11 1;
. 11'f!.11l úrzl.ifi,rmJh,111mtf?)Óg,llm.izMik"ldné11),"
{Marx és Engels Mllvei, 20. kötet, 555. oldal.)
A ludtuJomán) fejlőJeseben elófor<luló hipotém példáp volt azon lc:hetóseg feltetclezésc,
hogy egyidejű napás mérheto az ellenséges védelem egész mél}' ségében; ez a feltételezés képezi az
,1bpját a mélr h:1dmű\'elet clmélct1 kidolgoz,hán,1k. �kgteremtésének szükségességét a háború
anyagi-tedinikai eszkiúeinek fejlődése, valamint a haJírevék<:nységek előkészítésére és megvívá
s:íra Jellemző új törvényszerűségek <:zen az alapon történő ki:1lakulás:1 határozta meg. Ezek a tor·
vényszerűségek nem voltak fclt,írhatók kozvetlen megfigyelés u9an vagy az elmúlt háborúk tényei·
nek fclh.1srnáth.íval. Az emlit<:tt időszakban tömeges mértékben konstruált új fegyverfajtákat és
h.1ru technikai eszkoziiket {repülcigépekct, harckocsikat, automatafegyvcrcket stb.) még nem
alk:ilmazták n:1grmc:r<:tű haJitevékenységekben. Harci leht:tóségeik ismerete, ,1 gy:ikorlatok
(m.inőverek) t,1pasztal:mi viszont reális clcifeltétclt teremtettek a támadó haJmúvelet elvileg új
fel<'.·pítési, clőkéS?itési és megvívási módjainak telfe<lezéséhez
A h.1JcuJományos kut:1th q„,yik sajátos von,ísa abban van, hogy az új ismer<:tt.:t úgy kell meg
m:rezni. hogy nem .íll rendelkezésre elegendő inforrrt:íció a vizsgált tárgyra. ann:1k egyik. vagr
má..ik ,.1j:ítos tula1domága1ra, :1zok okair;1 von:1tkozóan. Az inform,íció C:,rtclmezésc a b,írmelr
mennyis[gben tiirténcí hes,erzésének pill:tn:itátúl történik, a lcgkevc,cbb informkióval kezdve.
• lf.1 mi a,!.li}! .il,m1.111k l'.Ími - Íri.!!� E11gdr ,1111ít, .iz tg(,z.11n.iglirzld for111.íh,111 klrz11111<111áll .1trir·
I r//) 1!,Í111,ír,1. ,,J,.J,,r tZ,IZI jtf111t111[. /JO/!.) ,1,l./i f!. 1/ .1/lilj11k ti go11dr,/ko.fók11/.il,Í<I. tfmJr t �lk ql)rdtif tZtrl
1nh.1mn ;11111,mk rl .1 tönarybrz.• (�1:trx és Engel, .\lűvei, 20. kiit<:t, 555. old.11.) Fhh6l adódik 1s.
hocv elcncedhl'tetlenül szük,<'.·gC'sck :1 tu<lom:inyos hipot<'.·zi,ck, mint a prohlém:ik mt:gold.ís.in:1k
d,,feltctelci. l'7 azt.\n .1 kidolgozásuk és megaLtpoz:buk saj.ítoss:ígát 1s meghadrona.
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Az új ismeret először rendszerint feltevés formájában születik meg, amely a logikus és a logika
feletti (intuíció) egységén alapul. A feltevés tulajdonképpen nem egyéb. mint a megoldandó prob·
léma felett történő hosszas gondolkodás, továbbá egy rendkívül erős kívánság eredménye, hogy
leküzdjük a nem elegendő mennyiségben rendelkezésre álló ismereteket. Keletkezésének előfelté·
telét a kutató széles látóköre, megfigyelőképessége, tudásszomja jelenti. Ez - az esetek többségé·
ben - analógia alapján születik meg. Így a harckocsik, mint a siker kifejlesztésére szolgáló manőve·
rezési eszközök alkalmazására vonatkozó feltételezés a lovasság elmúlt háborúkban történő alka!·
mazásának analógiájára keletkezett. A feltételezés tulajdonképpen nem egyéb, mint egy eléggé kor·
látozott mértékben bizonyított, illetve hiteles új gondolat. Még nem bizonyított, de nem is megcá·
folt gondolat. Ám ez a körülmény egyáltalán nem csökkenti jelentőségét a tudományos kutatás
folyamatában. A tudomány fejlődése és az egész megismerés számára fontos, hogy az új gondolat
megielenjen ( még ha minimális mértékű hitelességgel is), mivel csak az vethető alá vizsgálatnak és
esetleg válhat bizonyítottá, hitelessé, ami aztán az elmélet további tökéletesítését fogja is jelenteni.
A problémán történő gondolkodás folyamatában több feltételezés is jelentkezhet, melyeknek
mindegyikét tényleges és logikus megalapozásnak, ellenőrzésnek vetik alá. Közülük a legvalószí·
nűbbek m1mkahipotiúrké111 vértezik fel a kutatót. Az ellenséges helikopterek elleni harc problémájá·
nak megoldásánál több olyan munkahipotézis keletkezhet, amelyek a rakétacsapatok és tüzérség, a
vadászrepülő erők, helikopterek, légvédelmi tüzérségi lövegek stb. alkalmazásával kapcsolatosak.
A kutató úgy alkalmazza ezeket a hipoté7iseket, hogy közben minden gondolatát a probléma kivá·
lasztott irányokban történő elmélyült tanulmányozására koncentrálja. Ha kiderül, hogy a leghaté·
konyabbak .. a helik11p1mk a helikoptmk el/w"... d ftgudelmi l::11111p!tx1m10k a htlikopttrtk e/lm·. akkor a
többi hipotézist félretesszük és a kutató gondolatát ezeknek a valószínűbb feltételezések részletes
vizsgálatára összpontosítja.
A több munkahipotézisből kiválasztott legvalószínűbb lesz a 111do111d11)0J hipoti'úr. Ez meg kell,
hogy feleljen több követelménynek, és mindenekelőtt meg kell magyaráznia az elemző vizsgálatra
szánt jelenségek egész körét. Vegyük például, hogy tudományos hipotézisként .. a li;l!,1tdelmi k1m1JJ/1x11111ok helikoptmk e/lm'· feltevést fogadták el. A hipotézis nem tudományos, ha az nem vesz figyc·
lembe, mellőz valamilyen neki ellentmondó tényt. A tudományos hipotézisbe foglalt feltételezés
valódi, igazi ismeretté csak akkor válhat, ha az így, vagy úg)' bizonyítható. Egy olyan feltevés,
amelynek igazsága nem ellenőrizhető, nem tekinthető tudományos hipotézisnek. Ezért az csupán
intuitív feltevés lehet.
A hipotézis kidolgozásának további szakasza igazságának oly módon történő megindoklásá·
ból áll, hogy feltáqák mind maguknak a feltevéseknek a hitelességét, mind pedig a tartalmukból
levonható következményeket. Ha például azt gondolják, hogy a támadás üteme a hadműveletben
magas lesz, akkor ebben az esetben a következményeket ellenőrzik: megvalósíthatók-e a jelenlegi
szállítóeszközök mellett és a másik fél ellentcvékcnysége eset&l; idejében elláthatók-e a támadó
csapatok üzemanyaggal, lőszerrel, megengedhetők-e közben a személyi állományra nehezedő fizi·
kai terhelések stb.
A hipotézisben foglalt feltételezések a legkülönbözőbb módokon ellenőrizhetők. Egyeseket
közülük közvetlenül összevetik az eddigi tapasztalatokkal és gyakorlattal, vagyis kísérleti ellenőr·
zésnek vetik alá őket. Lehetnek olyanok is, amelyek kísérleti úton ellenőrizhetetlenek, dc megfelel·
nek az elméleti tételeknek, a tudomány törvényeinek, számítási adatokkal indokolhatók. A hadtu·
dományi kutatárnkban a hipotézis megindoklásának valamennyi formáját alkalmazzák. Az, hogy
közülük melyek találhatnak szélesebb körű alkalmazásra, a megoldandó probléma jellegétől és a
tudomán\'OS hipotézis wrtalmától függ.
A valószínű ismeretnek hiteles, igaz ismeretté válása szempontjából döntő jelent6séggcl bír
annak sikeres realizálása a gyakorlati tevékenység folyamán. V. I. Lenin hangsúlyozta, hogy ..dz
1111btr lr az 1111btrir,g g1tJk1,di1.J a 1111.r:ir111mr „hjdtiri/d,,Íllak pr1il1.Í/d.kriti'ri1111M·· (Összes Művei, 29.
kötet. 175. oldal).
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''IZámos katonai elméleti (hadtudományi) tétel sajátos vonása abban van, hogy az igazságuk, a
v,1lód1ságuk teljes ml'.·rtékben nem bizonyítható a háború kezdetéig. Ez meg is határozza elméleti
megalapoz.írnk fontosságát, a matematikai biztosítás, a különböző kutatási formák és módszerek
alkalmaz.ísának szükségességét.
A katonai elmélet tulajdonképpen nem egyéb, mint-" hJboní ir a hadiif!.) jt!tm<l!,t/Te. ll ftllrídi
,iik fiini11uunr�frÍrt 11 <d1,íl11n,ig,IÍT<1 1n11alkozrit1111wdrzerezell ir tilra/ú1111.rito11 irmmlek ··.<•> A katonai
elmélet alapjául szolgálnak a hadtudományi kutatás törvényei, fogalmai, elvei, sajátos módszerei,
;1melyek a háborúnak, a hadműveletnek és a harcnak, az ország és a fegyveres erők ezekre történő
felkészítésének leglénvegcsebb összefüggéseit és kapcsolatait fejezik ki.
A tudományos kutatás értelme és rendeltetése a vizsgált tárgy törvényeinek feltárásában van.
... . . Mtiltrll n1;-r1í ttl/d - 1/ÍLI K. 1\1'11:\· ti T1íktni! - ,1 jel,nkort /Úrr,1da/r,m gttzdardgi 111ozgd1lb.,.l i11ib1ek Jd
lt/r,Ílcl ... ·· (Marx és Engels Művei. 23. kötet, 10. oldal). Ez ugyanúgy vonatkozik a hadtudományos
kutatásokra is.
A gvakorlatt tevékenység sikerét az határozza meg, hogy a valóság átalakításának iránya és
módjai milyen mértékben felelnek meg azoknak a tön:ényeknek, amelyek az alapját képezik. _/\
ktilz ilti((,11,ik ,, limilnei - irl.1 V. /. L111111 - .•• .iz 1111ber L"iÚzmí ledkm) •<1!/11tk ttz ,dapjtli. - (Összes
Művei, 29. kötet. 1 ''>3. oldal.)
A katonai gyakorlati tevékenység iránya és a háború objektív törvényei közötti összhang két
esetben lehetséges. Az eúri: amikor az emberek, nem ismerve a törvényeket és nem is gyanítva azok
létezését, ../míb,ik t, hih,ík ·· módszerével így vagy úgy kialakítják a tevékenység helyes elveit és mód
jait. i\ 111dr11dik: az emberek, megismervén a háború törvényeit és a konkrét helyzetben történő
megnvtlvánuLísuk formáit, tudato,an felhasználják őket gyakorlati tevékenységükben.
A háború objektív törvényeinek, azoknak a kapcsolatoknak és összefüggéseknek a tanulmá·
nvozása alapján, amelyeken keresztül azok működnek, az elméleti megismerés kidolgozza a hadtu
domány fogalmait, annak alapelveit.
A katonai elmélet - az összes fent nevezett feladatot megoldva - egymással kölcsönösen
foszefüggő funkciókat lát cl: a magyarázatot, az előrelátást, valamint a megismerési és gyakorlati
funkciót.
Az elmélet 111<�1'._)dl.iz,í funkciója abból áll, hogy feltárja, megindokolja: a háborúnak miért
olyan és nem m.ís tartalma van, a háborúra való felkészülésnek pedig éppen ebben az irányban kell
haladnia. A múltban, amikor a katonai elmélet a hadviselés gyakorlatának közvetlen általánosításán
alapult, a ma,i..>yarázó funkciója az említett tapasztalatokra való utahísra szorítkozott a következő
típus szerint: .
. .. miként azt ,1 gyakorlat mutatja. a csapatok hadműveleti felépítése védelemben
ilyen és ilyen legyen " '.\.appinkban a, efféle magyarázat már nem elegendő. Nappink katonai
elméletében a magyarúat megadása .1 feltárt törvények. tudományos megalapozott kritériumok,
tárgyának mennyiségi jellemzői \ tb. alapJán történik.
Az elmélet 111t(!i,m1rt'.<i funkciója abból áll. hogy khetővé teszi általános alapelemek a benne
,·,sszatükröződött tárgyra von:1tkozó konkrét jelenségek elemz6 vizsgálatára és magyarázatára tör
ténő eredmc:nyes alkalmazását. A katonai elmélet gi,ikorl.111 funkcióp azon képességéb61 ,íll, hogy
meg tudJa-e alapozni, indokolni a katonai tevékenység tartalmát és meg tudja-e határozni a harcte
vékenységek megvívásának. a fegyveres erők .íllománráha tartozó seregtestek (magasabbegysé·gek)
haro alkalmazásának és .1 felad:1tok megoldására való felkészítésének leghatékonyabb módjait. A
vizsgált funkciókat a katomi elmélet rsak abb,10 az esetben tudja teljesíteni, ha az :1dekvát, teljesen
reproduk,ílható, s logikailag nem ellentmondó.
Az elmélet ,1./d1dl Jellege azt jelenti. hogy a tartalma megegyezik a benne megjelenített tárgy
gyal. Így a dmadó hadművelet elméletének tár1-•-ya a hadművelet, annak leglényegesebb ismérvei,
kapnolatai és összefüggései, feltárja előkészítésének és megvívásának törvényszerűségeit, megfo·
galmazza az említett törvényszerűségekre jellemz6 dvcket, módokat és ajánlásokat.
(<) K1tnnai En,iklopcd1a S,útar, :\loszkva, l<lHl, 7l1. old,11. oroszul.
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Az elméletnek biztosítania kell a benne visszatükröződött tárgy teljes reprodukálását - minden
féle .fehér foltok• nélkül -, amelyek csökkentenék gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit. Az adott
követelmény különösen fontos a katonai elmélet számára. Ha például a védelmi hadművelet elmé
lete nem ad választ az olyan kérdésekre, mint a védelem szilárdságának, aktivitásának biztosítása,
akkor természetesen ez az elmélet nem teljes, és nem oldja meg a hadműveletek említett fajtájának
legfontosabb feladatait. Ez nem azt jelenti, hogy az elméletben kész receptek vannak alkalmazásá
nak valamennyi esetére, de feltétlenül olyan kiindulási alapelvekkel kell rendelkeznie, amelyek szi
lárd támaszul szolgálhatnak a konkrét gyakorlati feladatok megoldásánál.
A logikai ellentmondás-mentesség azt jelenti, hogy az elméleten belül nem lehetnek egymásnak
ellentmondó ítéletek. Nem lehet megkövetelni az elmélettől az olyan indoklásokat, mint az egyen
letesen szilárd védelem felépítése az egész arcvonalon, különösen hadműveleti-harcászati szinten,
az ellentámadásba történő átmenet valószínűsége egyidejűleg a hadszíntér valamennyi legfonto·
sabb irányában stb. Ez ellentmond majd a valószínű ellenség által indított támadás megvívása elvei
nek, a védelemre berendezkedett fél lehetőségeinek stb. Az elmélet jelentősége és rendeltetése
abban van, hogy a tényleges ellentmondások feltárása alapján megjelöljék a megoldásuk útjait és
módjait, idejében realizálják annak eredményeit.
A hadtudomány a gyakorlattal való szerves kapcsolatában fejlődik. Szakadék nem engedhető
meg közöttük. Mindazonáltal az elméletnek be kell világítania a gyakorlat útját, kellő tartalékkal
kell rendelkeznie, hogy ne maradjon le ezen a téren. Éppen ezért a tudományos elméletek kidolgo
zása közben igen fontos, hogy meghatározzák azokat a tételeket, megállapításokat, amelyek azon
nal és a többit, amelyek a közeljövőben és a távoli perspektívában realizálhatók. Egyszóval, meg
kell határozni a katonai elmélet eredményei gyakorlati alkalmazásának szintjeit és sorrendjét.
,A szovjet hadtudomány Is a szovjet hadmúiiszet eredményesen fejlődik - állapítja meg Sz. F. Ahrome
jev, a Szovjetunió marsallja, a Szoijetunió Fegyvms Erőinek vezérkari főnöke, a homlde/mi miniszter e/só
helyettese. - A fegyveres erők valamennyi szintjén a csapatok is flottaerők felkészítésének és vezetésének olyan
formáit és módjait hagyják jóvá, amelyek biztosítják a bonyolult is nehéz feladatok végrehajtását bármely
helyzetben. "(l)
A korszerű katonai elmélet állandó tökéletesítése az egyik legbonyolultabb formáját jelenti a
megismerési tevékenységnek. A hadügy tudományos és gyakorlati művelőinek egymással szoros
együttműködésben idejében kell feltárniuk a felmerülő problémákat, erőfeszítéseiket azok megol
dására kell koncentrálniuk, el kell sajátítaniuk a kutatások korszerű formáit és módszereit, s késede
lem nélkül alkalmazniuk kell őket a gyakorlatban és tudományos alapon kell megoldaniuk a csapa
tok vezetését.

(l) ,Krasznaja Zvezda", 1985. február 22., oroszul.
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