
MILITÄRGESCHICHTE 

(Német Demokratikus Köztársaság) 1980. 1—6. sz. 

Az NDK Hadtörténelmi Intézete tudo
mányos folyóiratának 1980. évfolyama is 
arról tanúskodik, hogy jelentős eredmé
nyeket ért el ez az intézet a német és 
egyetemes hadtörténelem marxista—le
ninista elemzésében. Miként a korábbiak, 
a most közölt tanulmányok, közlemények, 
forráspublikációk is arra törekszenek, 
hogy kíméletlenül leszámoljanak a német 
hadtörténelem reakciós ábrázolásával és 
az imperialista háborús képpel, ezzel pár
huzamosan pedig a forradalmi-szabad
ságharcos és előremutató katonai hagyo
mányok középpontba állításával a törté
nelmi-társadalmi meghatározottságú osz
tályharc katonai területen való jelentke
zését mutassák be. 

A középkorhoz visszanyúlva Frank 
Bauer „Az 1214. július 27-i Bouvines mel
letti csata" c, az 1. számban megjelent 
közleményében felidézi, hogy a 12. század 
folyamán a franciaországi központi ha
talom megerősödött, míg a németországi 
— éppen ellentétesen — meggyengült. Az 
1198-as kettős császárválasztás lehetővé 
tette, hogy a francia és az angol uralko
dó beavatkozzék a német-római biroda
lom ügyeibe. A több éven keresztül is
métlődő fegyveres összecsapások közül 
kiemelkedett a Lille-hez közeli Bouvines 
melletti csata. A szerző új forrásfeltárás 
alapján arra a következtetésre jut, hogy 
a szembenálló felek serege egyaránt 8— 
10 000 fő lehetett, míg II. Fülöp francia 
király azonban mintegy 2000 lovaggal 
vonult hadba, IV. Ottó német-római csá
szárnak és Földnélküli János angol ki
rálynak együttesen csak legfeljebb 1500 
lovagja lehetett. Ezen túlmenően a ked
vezőbb csatarend, a jobb fegyverzet és a 
megfelelőbb irányítás döntötte el a csa
tát a franciák javára. Ennek következ
ményeként II. Fülöp elismertette nyugat
franciaországi hódításait, IV. Ottó pedig 
elvesztette császári koronáját. 

Horst Auerbach a 4. és a 6. számban 
publikált közleményeiben a Keleti ten
geri térség hadiflottáit mutatja be a 17. 
század közepén, továbbá a brandenburgi-
porosz haditengerészet megteremtését és 
kezdeti fejlődését elemzi. Részletezi, hogy 
a területi kiterjedés biztosítása indokolta 
a hadiflotta megteremtését, amelynek 
alapvető formája a háborús hajózsákmá
nyolás volt, és csak ehhez csatlakozott a 
hajóvásárlás, -bérlés és -építés. Kiemeli a 

szerző azt a fontos- tényt, hogy a svéd 
uralom alatt állt Elő-Pomeránia megszer
zéséért vívott 1672—78 közti háborúban a 
tengerpart mentén támadó brandenburgi
porosz haderőt a haditengerészet aktívan 
támogatta. Az így elért sikerek vezettek 
az állandó hadiflotta megteremtéséhez. 

• 

Magyar szempontból is figyelemre mél
tó a szembenálló hadseregekben szolgáló 
magyarokra tekintettel Helmut Schnitter 
közleménye a 4. számban, amely a Fon-
tenoy-i csata példáján a 18. századi áttö
rést elemzi. Az osztrák örökösödési há
borúnak a németalföldi hadszíntéren ví
vott 1745. május 11-i egyik döntő össze
csapásában 53 gyalogzászlóaljból, 102 lo
vasosztályból álló, 82 ágyúval megerősí
tett francia csoportosítás vonult fel a né

metalföldi—angol—osztrák—hannoveri 
szövetségesek 48 gyalogzászlóalja, 93 lo
vasosztálya és alig 20 ágyúja ellen. A 
nagyjából azonos erőkkel vívott csatából, 
amelyben 7 500 francja és 7 200 szövetsé
ges katona volt a veszteséglistán, a fran
ciák kerültek ki győztesen. A szövetsé
gesek mély oszloppal hiábavalóan kísé
relték meg áttörni a tűzerős ellenséges 
vonalat. A betörés ugyan sikerült, de a 
szövetségesek nem tudtak létszámfölényt 
elérni, sőt ezt a terepszakaszt a francia 
szárnyak le tudták zárni, majd tartalé
kok bevetésével sikeresen visszanyomták 
a támadókat. Ekkor a francia ágyúk tüze 
alatt végrehajtott általános ellentámadás 
szétzilálta a szövetséges hadakat, ame
lyek elvonultak a csatatérről. Az áttörés 
kudarca nem csökkenti a vonalharcászat 
új momentumának jelentőségét. 

Ugyancsak érdeklődést kelthet a hazai 
olvasók részéről Dieter Postier 6. számbeli 
közleménye, amely az 1757. november 5-i 
Rossbach melletti csatát elemzi. Ismerte
ti, hogy a 27 gyalogzászlóaljból, 45 lovas
osztályból álló és 25 nehézlöveggel meg
erősített 22 000 főnyi porosz csoportosítás 
döntően franciákból, részben szövetséges 
osztrákokból és német fejedelmiekből 
álló, 62 gyalogzászlóaljnyi, 82 lovasosz
tálynyi, 45 nehézlöveggel megerősített 

• 41 000 fős túlerővel került szembe. Erő
fölényére támaszkodva, a szövetséges 
hadvezetés a támadás mellett döntött. 
Három hadoszlopban megindulva, a po
rosz hadsereg balszárnyát kívánták el
vágni a Saale folyótól. Pontatlan mozgás 
következtében azonban a francia tár ta-
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léktüzérség az 1. és 2. hadoszlop közé, a 
francia tartalék seregtest pedig a tarta
léktüzérség és a 2. hadoszlop közé tévedt. 
A porosz hadvezetés felismerte az öt had
oszlop átkarolási tervét és látszólagos 
visszavonulást rendelt el. A szövetsége
sek meggyorsították előrenyomulásukat, 
mire a poroszok a fedett terep előnyeit 
kihasználták, ferde csatarendben táma
dáshoz bontakoztak szét a gyalogosok, át-
karolásra készültek a két lépcsőben fel
állt lovasok. Tüzérségi tűz alatt lovas
roham, majd gyalogos támadás indult és 
a szövetségesek meghátráltak. Jellemző, 
hogy a szövetségesek közel 10 000 főt, míg 
a poroszok csupán 550 főt vesztettek. 

A 3. számban az egyetemes hadtörté
nelemben kiemelkedő 1380. szeptember 
8-i Kulikovó mezei csatát elemzi Helmut 
Schnitter. Bemutatja Dmitri j Ivanovi es 
moszkvai nagyfejedelem és Mamaj kán 
egyaránt százezres nagyságrendű seregét, 
az orosz és tatár részről hasonló elkese
redettséggel vívott véres küzdelmet, 
amelyben mindkét oldalon minden ne
gyedik harcos a veszteséglistára került. 
Kiemeli az orosz tartalékok bevetésének 
jelentőségét, az Arany Horda hadainak 
így elért megfutamítását, amely az orosz 
területek felszabadulásához vezetett. 

A csehországi erődítményépítés törté
netét mutatja be Theresienstadt erőd pél
dáján a 6. számban Andrej Romának. Is
merteti, hogy az osztrák örökösödési és a 
hétéves háború tapasztalatai alapján a 
védelmi rendszer erősítését, a csapatok 
jobb elhelyezését és az ellátás megköny-
nyítését célozta a poroszok várható cseh
országi és ausztriai támadási irányában 
felépített Habsburg-erőd. Ezt részletes 
építéstörténeti és felépítési leírás követi, 
amelynek jobb megértéséhez számos ko
rabeli metszet és vázlat nyújt segítséget. 

Carl von Clausewitz (1780—1831) po
rosz tábornok, a Napóleon-ellenes német 
felszabadító háborúk korában tevékeny
kedett neves katonai teoretikus és haladó 
reformpolitikus életművével születésének 
200. évfordulója kapcsán számos írás fog
lalkozik. Az 5. szám tartalmazza azt az 
ünnepi megemlékezést, amelyet szülő- és 
végső nyugvóhelyén, Burgban mondott el 
1980. június 1-én Fritz Streletz vezérez
redes, honvédelmi miniszterhelyettes, ve
zérkari főnök. 

A 4. számban Reinhard Brühl tanul
mánya Clausewitz hadelméleti teljesít
ményét elemzi. Ismerteti A háborúról c. 
háromkötetes főművet, amelyben Clau
sewitz feltárta a háború társadalmi mi
voltát, a politika és a háború összefüggé

sét, a fegyveres harcot befolyásoló ténye
zőket, így az erkölcsi nagyságot, a hadá
szat és harcászat, a cél és eszköz, a táma
dás és védekezés, a feszültség és nyuga
lom viszonyát. Kimutatja a szerző, hogy 
Clausewitz az elméleti megismerésnél a 
gyakorlatból, a lezajlott háborúk elemzé
séből indult ki és ezek tapasztalatait álta
lánosította, így ismeretelméleti és osztály-
korlátai dacára kiemelkedő tudományos 
teljesítményt ért el. A hadelméletet ma
tematikaiból társadalomtudománnyá tet
te, ebben az értelemben a marxi—lenini 
hadtudomány egyik előfutára és forrása 
volt. 

Dorothea Schmidt az 5. számban meg
jelent közleményében a haderő és a nép
tömegek viszonyának kérdését elemzi a 
poroszországi hadügy polgári átalakulá
sának kezdeti szakaszában. Rámutat, 
hogy a napóleoni uralom elleni sikeres 
függetlenségi harc megvívásának kérdé
se vezetett el a felfegyverzett néptöme
gek szerepének felismeréséhez, a katonai 
természetű reformkövetelések pedig a 
polgári átalakulást feltételező politikai 
követelésekhez, így az általános hadkö
telezettség az alkotmányossághoz. 

Helmut Bock 5. számbeli tanulmánya 
„Reform és forradalom" címmel az 1807/ 
8-as porosz reformkormány megítélésével 
foglalkozik. Azt az ellentmondást vizsgál
ja, hogy Stein kormányfő kabinetje a po
rosz monarchiát fenn kívánta tartani, 
míg a társadalmi viszonyokat polgári mó
don át akarta alakítani. Kimutatja, hogy 
a porosz reformerek számára objektív és 
szubjektív okokból egyaránt lehetetlen 
volt a köztársaság követelése, döntőnek 
azonban az bizonyult, hogy liberális szel
lemű reformtevékenységükkel előkészí
tették a polgári forradalom kibontakozá
sát. Befejezésül azt elemzi, miért helyte
len erre a politikára „a felülről jött for
radalom"' jelzőt alkalmazni. 

E témakörhöz tartozik Dorothea 
Schmidt 1. számbeli forráspublikációja, 
amely Clausewitz Gerhard von Scharn
horst (1755—1813) altábornagytól, a Na
póleon-ellenes német felszabadító há
ború kimagasló hadvezéréről írt „Jegy
zet Scharnhorst életkörülményeiről és 
Scharnhorst jellemzése" c. rövid művét 
teszi közzé. 

Hansjürgen Uszczek a 6. számban pe
dig éppen Scharnhorstnak, az ifjú tüzér-
tisztnek a francia forradalmi hadseregről 
közzétett „Az 1794-es hadjáratban elért 
francia győzelem okairól" c. írását teszi 
hozzáférhetővé forráspublikációjában. 
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Kurt Holzapfel 3. számbeli tanulmánya 
az 1830. évi júliusi francia forradalmat 
elemzi a nemzetközi osztályharc aspektu
sából. Abból a kérdésből indul ki, hogy 
a polgárkirályság megteremtésének kihí
vására „a monarchikus legitimitás elvén" 
alapuló Szent Szövetség miért nem vála
szolt „a beavatkozási jog" gyakorlásával. 
Kimutatja, hogy a gyenge belső francia 
reakcióra egy intervenció nem támasz
kodhatott, Lajos Fülöp támogatásával a 
nemzetközi reakció továbbá a forradalom 
radikalizálódásának kívánt gátat vetni, 
egyúttal így megakadályozni továbbterje
dését. Erre az osztálykompromisszumra a 
francia nagypolgárság hajlandó volt. 

Horst Steigleder és Karl Schmidt „A 
hadművészet alapelvei Friedrich Engels 
katonai írásaiban" c. közös 5. számbeli 
tanulmánya azt a kérdést vizsgálja, mi
ként alkalmazta Engels a termelőerőknek 
és a termelési viszonyoknak a hadművé
szetre gyakorolt hatásával kapcsolatos té
zisét olyan alapelvekre, mint a harccse
lekmények aktivitása, a csapatok mozgé
konysága, a főerőknek a döntő irányban 
való koncentrálása és a meglepetés. Ki
mutatják, hogy a materialista kiindulás, 
a dialektikus megközelítés és a történel
mi kategóriaként való elemzés volt az új 
vonás ezekben a hadművészeti alapel
vekben. 

Ugyancsak Engels-szel kapcsolatosan a 
leszerelésért vívott antimilitarista harc 
kérdését elemzi Wolfgang Jahn 3. szám
beli tanulmánya. Engels műveinek elem
zésével feltárja, miként szállt szembe 
Engels korának sovinizmusával, az egyre 
növekvő hadikiadásokkal, fegyverkezés
sel, militarizálódással. Alternatívaként az 
állandó hadseregeknek az általános nép
felkelésen alapuló milíciával való felvál
tását vázolta fel. Az ehhez vezető első 
lépésnek a tényleges szolgálati idő csök
kentését, nemzetközi megállapodással 
kölcsönös létszámcsökkentést, részleges 
és a fokozatos leszerelést indítványozta. 
E célok elérése érdekében igyekezett 
mozgósítani a forradalmi munkásmozgal
mat, amely Engelsnek ezt az útmutatását 
mindenkor követte békeharcában. 

E témakörhöz csatlakozik Jürgen Lam
pe közleménye a 2. számban, amely a né
met forradalmi szociáldemokráciának az 
1897-es flottaelőterjesztés elleni parla
mentáris küzdelmét elemzi. Bemutatja, 
hogy ez a tervezett nagyarányú fegyver
kezés nem állt a munkásosztály érdeké
ben, a parlamenti frakció feltárta gazda
sági indítékait, politikai, szociális és ka
tonai következményeit, a pártsajtó pedig 
tömegmozgalmakra mozgósított. 

A 4. számban más vonatkozásban fog
lalkozik a fegyverkezési hullámmal 
Günther Thiede, aki közleményében az 
M 71/84 típusú német gyalogsági puska 
kifejlesztését és rendszeresítését elemzi. 
Ezzel az ismétlőfegyverrel az átfegyver
zést követően a német militaristák a po
litikai nyomás újabb eszközéhez és egy
úttal katonai fölényhez kívántak jutni 
Franciaország és Oroszország ellenében. 

Baldur Kaulisch 5. számbeli forráspub
likációja a császári német haditengeré
szeti vezetés tengerentúli támaszpontpo
litikájára vonatkozó három iratot tesz 
közzé 1898-ból, 1899-ből és 1916-ból. 

A két világháború közti időszakkal 
kapcsolatos publikációk közül első helyre 
kívánkozik Monika Gibas 5. számbeli 
közleménye, amely azt vizsgálja, hogy a 
Kapp-puccs elleni 1920-as védelmi harc, 
az 192l-es középnémetországi fegyveres 
küzdelmek és a hamburgi proletariátus 
1923ras forradalmi felkelésének elemzése 
milyen tanulságokkal járt az NKP veze
tése számára a proletariátus forradalmi 
pártja vezető szerepével, az opportuniz
mus és más elhajlások elleni és a dolgo
zó tömegek egységéért vívott politikai 
harccal kapcsolatosan a weimari köztár
saság éveiben. 

Dieter Dreeiz a 3. számban megjelent 
közleményében azt elemzi, hogyan jelent
keznek az 1918/19-es német novemberi 
forradalom kérdései az NSZK újabb had
történelmi publikációiban. Bemutatja, 
hogy a politikai konzervativizmus meg
erősödésének jegyében a polgári demok
ratikus köztársaságban egyre gyakrabban 
„a tanácsdiktatúra alternatíváját" látják, 
szembeállítják „a jogállamot és a tanács
köztársaságot", „a nyugat-európai és a 
forradalmi szovjet államformát", „a népi 
hadsereget és a Vörös Hadsereget". 

Ugyancsak a 3. számban megjelent 
közleményében Otto Hennicke a Vörös 
Ruhr-Hadsereg politikai és katonai jel
lemzésére vállalkozott. A Kapp-puccs le
verésére 1920-ban létrejött fegyveres 
munkásalakulatokkal kapcsolatosan a 
kommunisták vezette egységfrontot hang
súlyozza. Kiemeli, hogy a weimari köz
társaság vívmányainak megvédése során 
a dolgozó tömegek politikai akaratának 
katonai kifejeződése volt a Vörös Ruhr-
Hadsereg. Részletezi ennek tagolódását, 
erőviszonyait, fegyverzetét és megadja az 
egyes egységek megnevezését, állomás-, 
helyét, parancsnokát és létszámát, továb
bá az ellenforradalmároiknak okozott és 
saját veszteségeket. 
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Helga Gotschlich az 1. és az 5. számban 
megjelent tanulmányaiban a „Fekete-
Vörös-Arany Birodalmi Lobogó" nevet 
viselő Republikánus Hadviseltek és Re
publikánusok Szövetsége 1924-es megala
kulását, kezdeti fejlődését és antifasiszta 
ellenállási tevékenységét részletezi 1933-
ig. Bemutatja^ hogy a szociáldemokraták 
és polgári demokraták a republikánus-
demokrata államgondolat jegyében a 
Weimar! köztársaság védelmére egyesül
tek, de emögött kezdetben a kommunis
tákkal szembeni felzárkózás húzódott 
meg. A fasiszta párt 1930-as előretörését 
követően is elzárkózott az antifasiszta 
forradalmi egységfront kommunista kö
vetelése elől, köztársasági propagandájá
val objektíve mégis az antifasiszta tö
megmozgalmat erősítette. Még inkább eb
ben az irányban hatott a szélsőjobboldali 
terror ellen létrehozott katonai védelmi 
alakulatokat összefogó Vasfront. A Szö
vetség és a Vasfront a fasiszta hatalom
átvételt mégsem kísérelte meg megaka
dályozni, vezetői nem adták ki a tömegek 
által várt tűzparancsot. Ennek ellenére 
számos alakulata együttműködött a Vö
rös Frontharcos Szövetség alakulataival a 
kommunista akciókban. 

A hátteret, a Kommunista Internacio-
nálénak és a Szocialista Munkásinterna-
cionálénak a háború és béke kérdésében 
tett 1924—26 közti állásfoglalásait elemzi 
1. számbeli tanulmányában Joachim 
Kühles. Részletezi, hogy a szocialisták 
elegendőnek tartották az imperialista ál
lamok hivatalos kormánypacifizmusát, 
míg a kommunisták az alapvető hatalmi 
antagonizmus miatt aktív békeharcot kí
vántak folytatni. 

Nyikolaj Buga j az orosz polgárháború 
két kiemelkedő kommunista parancsno
kának állít emléket közleményeiben. A 
2. számban V. V. Kujbisev (1888—1935), 
a 4. számban Grigorij Kuzmin társszerző
ségével M. V. Frunze (1885—1925) életút

j á t ismerteti. 

A második világháborús témakörrel 
kapcsolatosan nagy érdeklődést kelthet 
Wolfgang Bleyer és Roswitha Czollek kö
zös tanulmánya a 4. számban, amelyben 
a fasiszta német imperializmusnak a bal
ti államok ellen irányuló 1939 nyári—őszi 
agressziós terveit és azoknak a Szovjet
unió általi megakadályozását elemzik. A 
német—szovjet megnemtámadási szerző
dés háttereként bemutatják a Litvániára, 
Lettországra és Észtországra rákénysze-
rített német szerződéseket, a brit és fran
cia megbízottakkal folytatott sikertelen 
szovjet, tárgyalásokat. Bemutatják továb
bá a német—szovjet szerződés és a len

gyelországi demarkációs vonal jelentősé
gét a Szovjetunió biztonsága szempontjá
ból. 

Werner Stang az 1. számban közzétett 
közleményében a fasiszta Németország 
katonai vezetésének a közvélemény, kü
lönösen a katonák véleményének mani
pulálására szolgáló szerveit és eszközeit 
elemzi az 1939—1943 közötti időszakban. 
Bemutatja a Wehrmacht propagandaosz
tályának tevékenységét, a Birodalmi Nép
felvilágosítási és Propaganda Miniszté
rium támogatását, a manipulálást szol
gáló legfontosabb publikációkat és más 
eszközöket, az azok felhasználására vo
natkozó alapvető rendeleteket, utasításo
kat, 

A V—2 néven ismertté vált A—4 bal
lisztikus rakéta kifejlesztéséről és beveté
séről szól Kari Stich 2. számbeli tanulmá
nya. Részletezi az 1933 óta folytatott né
met rakétakísérleteket, a kifejlesztett tí
pusokat, az A—4 megalkotását, az 1942. 
október 3-i első sikeres kilövést, a soro
zatgyártás megszervezését. Részletes ada
tokkal szolgál a rakétáról és a gyártás
ról, valamint a kilövési helyre szállításról 
és a kilőtt 3474 rakéta sorsáról. 

A Nagy Honvédő Háború utolsó szaka
szával kapcsolatos N. A. Antipenko köz
leménye, amely az 1. Belorusz Front had
tápszolgálatát mutatja be a Visztula— 
oderai és berlini hadműveleti időszakban, 
valamint Joachim Mai forráspublikáció
ja, amely a 2. Belorusz Frontnak a ber
lini hadműveletben való bevetésére vo
natkozó iratokat közöl. Mindkettő a 3. 
számban jelent meg. 

Dieter Rostowski a 4. számban közzé
tett forráspublikációja a 2. Lengyel Had
sereg sebesültjei ellen elkövetett SS-bű-
nökre vonatkozó, 1979-ben felvett öt ta
núvallomást tartalmazza. 

Klaus-Peter Zoellner közleményében a 
3. számban Berlin első szovjet várospa
rancsnokának, Nyikolaj Erasztovics Ber-
zarin (1904—1945) vezérezredesnek az 
életútját ismerteti. 

•.* 
Hetvenedik születésnapja alkalmából a 

német forradalmi munkásmozgalom ki
emelkedő egyéniségének, az NDK nem
zetvédelmi miniszterének, Heinz Hoff
mann hadseregtábornoknak életútját idé
zi fel a 6. számban Dietmar Rohlfs. 

Az NDK Nemzeti Néphadseregével 
kapcsolatosan a szárazföldi haderő beve
tésének elveit, ezen elvek elsajátításának 
és alkalmazásának módjait elemzi az 5. 
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számban megjelent közleményében Haris 
Höhn az 1956—61 közti első időszakban. 

Reinhard Brühl a Varsói Szerződés 25. 
évfordulóján Szövetségi tapasztalatok 
címmel tette közzé gondolatait e szocia
lista koalíció fejlődésével kapcsolatosan a 
2. számban. Az európai szocialista orszá
gok barátsági, együttműködési és kölcsö
nös segítségnyújtási szerződését elemzé
sében szembeállítja a német nép számára 
korábban sorsdöntőnek minősülő 1882-es 
hármas szövetséggel, az 1936-os antiko
mintern paktummal, valamint az NSZK-
nak a NATO-hoz való 1955-ös csatlakozá
sával. 

Más aspektusból közelíti meg ezt a kér
dést ugyancsak a 2. számban Paul Wolli-
na, aki tanulmányában a Varsói Szerző
dés katonai erősítésének a kérdését a 
szocialista államok és nemzetek törvény
szerű közeledési folyamatának kifejező
déseként elemzi. 

A fegyverbarátság területére visz át 
Jürgen Grümmert 2. számbeli közlemé
nye, amely az NDK Nemzeti Néphadsere
ge és a Németországi Szovjet Hadsereg
csoport egy-egy páncélos egységének 
partneri kapcsolatait elemzi 1970—76 kö
zött. 

Az e fegyverbarátsági kapcsolatok 
alapját képező okmányt, az NDK nemzet
védelmi miniszterének 1969. december 
18-i parancsát teszi közzé ugyancsak a 2. 
számban Klaus Ulrich Keubke. 

Az NDK Nemzeti Néphadserege és a 
Lengyel Hadsereg hetvenes évekbeli 
fegyverbarátsági kapcsolatait a 3. szám
ban Karl Greese, Peter Schramm és Alf
red Voerster közös tanulmánya részle
tezi. 

A szembenálló imperialista katonai 
tömbre áttérve a 4. számban Wolfgang 
Baatz az NSZK-imperializmus afrikai 
katonai beszivárgásáról ír tanulmányá
ban. Bemutatja a gyarmatosítás utolsó 
maradékainak támogatása és az új nem
zeti államok elkötelezése területén az 
RS2K részvételét a katonai kiképzésben 
és a hadfelszerelés szállításában, amelyért 
cserében stratégiai jellegű nyersanyagok
hoz igyekszik hozzájutni, miközben részt 
vállal a NATO-stratégia megvalósításá
ban, amely az afrikai kontinenst az euró
pai szocialista államok elleni katonai fel
vonulási területnek, hadműveleti bázis

nak és bizonyos értelemben hátországnak 
igyekszik tekinteni és pozíciókat épít ki 
ennek érdekében. 

Wolfgang Roschlau a 2. számban pub
likált tanulmányában a NATO hetvenes 
évekbeli történelmével kapcsolatosan a 
haderők fejlődését vizsgálja a módosított 
rugalmas reagálás stratégiájának a tük
rében. Részletesen elemzi a regionális és 
helyi háborúk szerepének felértékelését, 
a hagyományos és „korlátozott atomhá
ború" elméletének előtérbe helyezését, az 
ebből fakadó áttervezéseket, átfegyverzé
seket és átszervezéseket. 

Az egyetemes kortárs történelem érde
kes területét, az amerikaközi politikai
katonai rendszer kialakulását és fejlődé
sét választotta témául az 1. számban 
megjelent tanulmányában Rainer Lamb-
recht. Fontos adatokat közöl elemzése so
rán az Egyesült Államoktól való függőség 
illusztrálására. 

Bernhard Heimann 5. számbeli közle
ménye Nagy-Britannia és az Egyesült Ál
lamok 1944—1949 közti görögországi in
tervencióját elemzi. 

A 6. számban Peter Hoch és Bertram 
Knorr közös tanulmánya a nemzeti fel
szabadító mozgalmak ellen elkövetett 
1945 utáni brit agressziókkal kapcsolato
san a katonai erő bevetésének kérdését 
tűzte tárgyául. 

Ugyancsak a 6. számban Anne-Sophie 
Arnold tanulmánya Zimbabwe hazafias 
erőinek a nemzeti függetlenségért és a 
demokráciáért vívott harcát részletezi. 

A csapattörténetírás területére ka
lauzol el Hermann Rahne 2. számbeli 
közleménye, amely a 18. század közepétől 
napjainkig kíséri végig a militarista szel
lemű csapattörténetírást. 

Ugyanennek a területnek a másik as
pektusát, a szovjet csapattörténetírást te 
kinti át az 1. számban publikált tanulmá
nyában Werner Thiel. Ez hívja fel a fi
gyelmet, hogy helye és szerepe van a szo
cialista csapattörténetírásnak is. 

Befejezésül megemlítjük, hogy az 1. 
számban Rudolf Dzipanow írt tanulmányt 
arról, hogy milyen jelentősége van a had
történelemnek a népi Lengyelország vé
delmi készségének erősítésében. (Zachar 
József) 
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