
és tudó — hadseregnek. A harmincas 
évek végén egyébként nagy mértékben 
megnőtt a hadsereg szerepe és jelentő
sége, amelyet a honvédelmi törvény meg
alkotása (1939. II. te.) méginkább megerő
sített. Ugyanebben az időszakban újította 
fel tevékenységét, illetve tette azt inten
zívebbé a Legfelsőbb Honvédelmi Ta
nács is. 

összegezésképpen elmondhatjuk, hogy 
Vargyai Gyula könyve, amely hazai és 
külföldi levéltári forrásokra épül, jó át-

Az európai fő hadszíntéren álló Nem
zeti Néphadseregnek, az első német 
munkás-paraszt állam fegyveres erejé
nek a Varsói Szerződéshez, az interna
cionalista eszméhez való hűsége a Német 
Demokratikus Köztársaság szocialista 
gazdasági és társadalmi rendjén, mar
xista—leninista pártja szövetségesekkel 
egyeztetett katonapolitikai céljainaik és 
feladatainak egységén, fegyveres erői 
osztályfunkcióján alapul. Bár a Nemzeti 
Néphadsereg kialakulása és fejlődése a 
Szovjetunió baráti támogatásával, a Var
sói Szerződés többi hadseregével szoros 
együttműködésben ment végbe, létreho
zásában, felépítésében, vezetési 'módsze
reiben az ország sajátos -helyzetétől, tör
ténelmétől, hagyományaitól és szokásai
tól függően eltérő vonások is tapasztal
hatók. 

A szövetséges hadseregekéhez hasonló, 
illetve különböző jellemzők megismeré
séhez, a fejlődéssel együttjáró változá
sok nyomon követéséhez kitűnő forrás
anyagot kínál az 1982-ben kiadott, „A 
Német Nemzeti Néphadsereg a szocialis
ta védelmi szövetségben" című doku
mentumkötet. Arra a célra született, 
hogy segítse az NiDK tfegyveres testületei 
személyi állományának, a munkásoknak. 
az ifjúságnak katonai és politikai kép
zését. Elsősorban tehát a hazai olvasók 
szűkebb táborához, az elöljárókhoz, a 
fegyveres erők párt- és tömegszerveze-
teinek funkcionáriusaihoz, a fiatalok ka
tonai előképzéséért felelős káderekhez 
szól. A Nemzeti Néphadsereg története, 
tapasztalatai azonban számos vonatko
zásiban érdekesek és tanulságosak lehet
nék a Magyar Néphadsereg hivatásos 
állománya, sőt a legújabbkori egyetemes 
és magyar történelem kutatói számá
ra is. 

tekintését adja az ellenforradalmi Ma
gyarország hadseregének harmincas 
évekbeli politikai funkcióiról, azok vál
tozásairól. Világos képet nyújt a kötet 
a jobbra tolódó hadsereg vezetésének az 
ország kül- és belpolitikai életét, tevé
kenységét befolyásoló, alakító tevékeny
ségéről, és mint ilyen, első marxista igé
nyű összefoglalása a korszak vizsgált idő
szaka katonapolitikájának. 

Szakoly Sándor 

A dokumentumok tájékoztatást nyújt-
t tanak a Német Szocialista Egységpárt 

osztályérdekeket szolgáló katonapolitiká
jának alakulásáról, az NDK-ban állomá-

i sózó szovjet alakulatok és a Nemzeti 
i Néphadsereg közötti fegyverbarátság erő

södéséről, a Varsói Szerződés hadseregei 
1 közös hadgyakorlatainak értékeléséről, a 
3 katonák szocialista versenymozgalmának 
i formáiról és eredményeiről, gyakorlatilag 
i a német szocialista fegyveres erők 1956 
i és 1981 közötti történetének fontosabb 

fejezeteiről. 
s A kötet a Nemzeti Néphadseregre vo

natkozó dokumentumok közlésével ki
egészíti a már korábban megjelent, ha
sonló témájú gyűjteményeket. 

A dokumentumok első csoportja nyo
mon követi az 1955. május 14-től, a Var-

i, sói Szerződés aláírásától 1956 januárig, 
a Nemzeti Néphadsereg megalakulásáig 
terjedő időszak legfontosabb eseményeit. 
Közli a Német Demokratikus Köztársa-

1 ság biztonságát szavatoló államközi szer
ződéseket, az alkotmánynak és a Köztár
saság törvényeinek a honvédelemre vo-

t, natkozó cikkelyeit, valamint a törvény-
íi javaslatok indoklásait. Az elhangzott be-
Í. szedek alapvető gondolata a párizsi szer

ződés ratifikálása és a német militariz-
k mus újjáélesztése miatti aggodalom, 
a amely az első német munkás-paraszt ha

talmat megfelelő válaszintézkedések 
meghozatalára kényszerítette. 

z A kiadott anyagok jelentős része arról 
?, tájékoztat, hogy 1955 és 1981 között mi-
i- képpen értékelte a Német Szocialista 
> Egységpárt a nemzetközi helyzetet, benne 
is elsősorban a nyugatnémet törekvéseket, 
!s továbbá az agresszív tervek ellen milyen 
i- katonapolitikai célokat és a célokkal Ösz-

szefüggő konkrét tennivalókat tűzött ki. 
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A dokumentumok ugyanakkor igazolják, 
hogy a Német Demokratikus Köztársa
ság vezetése a politika eszközeivel kitar
tóan küzdött a két német állam közötti 
békés egymás mellett élés és a tartós 
együttműködés megvalósításáért. Elért 
sikereiknek is köszönhető, hogy Európa 
e területén a hetvenes években átmeneti
leg csökkent a korábban sok veszéllyel 
fenyegető feszültség. 

A közölt anyagok túlnyomó többsége 
a párt-, az állami és a katonai vezetés 
reprezentánsainak a politikai és katonai 
erőviszonyokról adott elemzéseit és a 
szükséges intézkedések javaslatait tar
talmazza, amelyek a különböző párt
kongresszusokon és Központi Bizottság 
ülésein hangzottak el. A szónokok között 
olyan kiemelkedő, ma már történelmi 
személyiségek találhatók, mint Wilhelm 
Fieck, Otto GrotewolM és Walter Ulb
richt. Majd időben napjaink felé közeled
ve mind gyakrabban olvasihatók a párt 
katonaipolitikájának alakításában, a Nem
zeti Néphadsereg irányításában fontos 
szerepet betöltő személyek, Erich Ho
necker, Willi Stoph, Heinz Hoffmann, 
Waldemar Verner és Heinz Kessler gon
dolatai. Különös érdeklődésre tarthatnak 
számot azok a nyilatkozatok, amelyek a 
Német Demokratikus Köztársaság, illetve 
a Varsói Szerződés tagállamai biztonsá
gát érintő nemzetközi válságok alkalmá
val hangzottak el, példul 1961 augusz
tus és november között, az NDK határai
nak hatásos védelme megszervezésékor, 
majd 1968 augusztus és október között, 
a csehszlovákiai ellenforradalmi fejle
mények leküzdése alkalmaival. 

A Nemzeti Néphadsereg belső életét, 
viszonyait, a lakossághoz, különösen a 
munkásosztályhoz és a fiatalsághoz fűző
dő kapcsolatait számos dokumentum il
lusztrálja. Fontosak mindenekelőtt a Né
pi Kamara által elfogadott, a hadseregre 
vonatkozó alkotmánymódosítások, törvé
nyek és törvényerejű rendeletek, ame
lyek egyértelműen bizonyítják, hogy a 
ihadsereg konkrétan és félreérthetetlenül 
a munkásosztály, a dolgozó nép hazájá
nak fegyveres védelmezője. A kötet szá
mos olyan intézkedésről, alulról jövő kez
deményezésről is számot ad, amelynek 
célja a nép és a katonák közötti eleven 
kapcsolat folyamatos fenntartása és el
mélyítése. Ezt szolgálja többek között a 
népi és forradalmi hagyományok ápolá
sáról szóló intézkedés, a polgári és ka
tonai ifjúsági szervezetek együttműködé
se a politikai, a kulturális és a sportélet
ben, a munkásosztály példáit követő, s a 

fegyveres erőkön belül kibontakozó ver
senymozgalom. 

Külön foglalkozik a dokumentumkötet 
a testvéri hadseregek fegyverbarátságá
nak elmélyítésével is. Ez különösen fon
tos tényezője a fő hadszíntéren álló 
Nemzeti Néphadsereg fejlődésének. Szá
mos írás tájékoztat bennünket az ország 
területén állomásozó szovjet alakulatok
kal kialakított kitűnő együttműködésről: 
a parancsnokok közötti személyes kap
csolatok, a magasaJbbegységek közös gya
korlatai, az alegységek közös rendezvé
nyei, vagy a különböző nyelvű harcko
csikezelők együtt végrehajtott kiképzése 
stb. Ismereteket kapunk továbbá a Né
met Demokratikus Köztársaság területén 
lefolytatott olyan nagyszabású közös 
gyakorlatok céljairól és eredményeiről, 
mint a „Kvartett", az „Októberi vihar", 
„Fegyverbarátság 70", vagy a „Fegyver-
barátság 80." 

A testvéri kapcsolatok ápolásának 
egyik szép példáját mutatja maga a do
kumentumkötet is, amikor közli a Varsói 
Szerződés valamennyi tagállama honvé
delmi miniszterének a Német Demokra
tikus Köztársaság egy-egy városában el
mondott beszédét. ~ » 

A gyűjtenHény többi dokumentuma kö
zött találhatók a szovjet vezetőknek a 
különböző fórumokon elhangzott, a szo
cialista tábor biztonságával foglalkozó 
értékelései, a Nemzeti Népihadsereg év
fordulójára küldött üdvözlő táviratok, a 
katonai vezetőknek a sajtó számára 
adott interjúi, valamint tájékoztatók a 
hadsereg párt- és ifjúsági szervezeteinek 
magas szintű rendezvényeiről. 

A kötet szerkesztői a gyűjtemény ösz-
szeállításakor elsősorban a párt- és a ka
tonai lapokban és folyóiratokban megje
lent írások közül válogattak. Felhasznál
ták továbbá a Német Szocialista Egység
párt kongresszusi és központi bizottsági 
jegyzőkönyveit, a Népi Kamara törvény
gyűjteményeit, a Külügyminisztérium 
nyomtatásban .megjelent iratait, a Hon
védelmi Minisztérium hivatalos közlö
nyeit, valamint a Katonai Levéltár még 
nem publikált anyagait. A dokumentu
mok sorát a könyv végén a Nemzeti 
Néphadsereg 1955 és 1981 közötti törté
netéről készített igen részletes időrendi 
mutató, valamint tárgy- és névmutató 
zárja. A dr. Wilfried Hanisch irányította 
szerkesztők példásan gondos munkát vé
geztek. Tanulságos könyvet adtak ke
zünkbe. 

Bencze László 
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