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A Nemzeti Néphadsereg szárazföldi csapatai a szocialista védelmi szövetség 
legfiatalabb tagjaként a Német Szocialista Egységpárt, a munkásosztály párt ja 
vezetésével modern, a vele szembe állított követelmények megoldására képes 
haderőnemmé fejlődtek. Mindez számos egyéb tényező mellett azért vált lehet
ségessé, mer t fennállásának több mint két évtizedes időszaka alatt a katonai el
méleti munká ra is nagy figyelmet fordítottak. A katonai elméleti munka folya
matában nem kis szerepet játszott az a körülmény, hogy a Nemzeti Néphadse
reg vezető káderei a világ első szocialista állama hadseregének a Szovjetunió 
Kommunis ta Pár t ja irányításával kidolgozott marxista—leninista hadtudomá
nyára támaszkodhat tak. 

Az egyetemes hadügyben kibontakozó forradalom, nemkülönben a fegyveres 
erők fejlődését a forradalom által meghatározot t tudományos elmélet, ar ra ösz
tönöztek, hogy a szovjet fegyveres erők tapasztalatait alkotó módon elemezzék 
és alkalmazzák. A Nemzeti Néphadsereg szárazföldi csapatainak vezető állomá
nya éppen ezért jelentős erőfeszítéseket te t t a szovjet hadtudományi ismeretek 
rendszeres elsajátítására, valamint azoknak az NDK konkrét viszonyai közötti 
megfelelő alkalmazására. H. Hoffmann hadseregtábornok, az NDK nemzetvédel
mi minisztere joggal állapította meg, hogy „Katonáink és hadseregünk teljes 
mértékben támaszkodnak a valamennyi katonai erőfeszítésünk elméleti alapját 
képező szovjet hadtudományra ." 1 Ennek oka pedig abban keresendő, hogy a 
Szovjetunió 

— a leghaladóbb hadtudományt teremtet te meg ; 
— a legnagyobb gazdasági, politikai-morális, tudományos-technikai és ka to 

nai potenciállal rendelkezik, és 
— olyan tapasztalt káderei vannak, akik a marxista—leninista hadtudományt 

a legátfogóbban és a legalaposabban továbbfejlesztették. 
Szinte ezzel egyidőben vált szükségessé, hogy az NDK fegyveres erőinél az 

önálló elméleti munka fejlődésnek induljon és a speciális problémák megoldá
sára saját u taka t keressen. A Német Szocialista Egységpárt és annak vezetése 
— mindezt figyelembe véve — kezdettől fogva nagy figyelmet fordított a ka 
tonai elméleti munka fejlesztésére. Ezáltal megteremtet ték azokat az alapokat, 
amelyek elősegítették a szocializmus és a béke fegyveres védelme bonyolult fel
adatának a megoldását. 

1 Neues Deutschland, Berl in, 1975. má jus 14., 3 o. 
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A modern fegyveres erők, így a Nemzeti Néphadsereg kiépítésének munkája, 
továbbá annak fejlesztése az imperializmussal szembeni konfrontációból adódó 
és a hadügy fejlődéséből fakadó követelmények messzemenő számbavételét kö
vetelte meg. Az USA globális stratégiája az 50-es évek végéig az atomfegyve
rek bevetésében látta politikai céljai elérésének, a világuralom megszerzésének 
legfontosabb eszközét, amelyet ,,a Szovjetunió és a többi szocialista ország ellen 
kirobbantott fegyveres konfliktus méreteitől függetlenül, korlátlanul akart al
kalmazni." E stratégia arra törekedett, hogy „fegyveres erőiket preventív há
borúra készítsék fel. Ennek fő tartalma az, hogy az összes rendelkezésre álló 
atomeszközt fel kell használni egy váratlan csapáshoz."2 

A Szovjetunió, a szovjet tudomány és technika vívmányainak birtokában, to
vábbá a szovjet nép áldozatkész munkájának következményeként abban a hely
zetben volt, hogy a tudományos-technikai forradalom problémáit, különösen a 
technikai fejlődés fő irányát jelentő elektrifikálás, kemizálás és automatizálás 
problémáit sikerrel megoldja. Mindez pedig a szocializmus védelme valamennyi 
feladatának teljesítését lehetővé tette. Emellett a Szovjetunió kitartóan folytat
ta a harcot a békéért, annak ellenére, hogy az USA és más imperialista államok 
agresszív körei makacsul visszautasították a szovjet leszerelési javaslatokat. Sőt, 
az imperialisták tovább erősítették fegyveres erőiket. Mindezen körülmények 
a Szovjetuniót a legmodernebb fegyverek elegendő mennyiségű előállítására 
kényszerítették. 

1954-ben a Szovjetunió hadügyében a gyors tudományos-technikai előreha
ladásból következő és az egész népgazdaságot átfogó rohamos fejlődés bázisán 
új fejlődési szakasz bontakozott ki. E szakaszban, amely 1954-től 1959-ig ter
jedt, a szovjet fegyveres erők fejlődésének fő vonása a csapatok atomfegyve
rekkel és rakétákkal történő ellátása volt. A többi haderőnemhez hasonlóan a 
szovjet hadsereg szárazföldi erői is e fegyverek birtokába jutottak.3 

A hadügyben bekövetkező alapvető változások szükségessé tették a hadmű
vészet valamennyi területén kialakult irányelvek és gyakorlati tapasztalatok 
felülvizsgálatát és megváltoztatását, amelyek a háborút követő években részben 
a háborús tapasztalatok révén, részben a harcászati kiképzés során jöttek létre. 
A szovjet hadtudomány a katonai elmélet legfontosabb kérdéseit a marxizmus— 
leninizmus alapján sikerrel megoldotta: feltárta egy bekövetkezhető világmére
tű atomháború lehetséges karakterét, meghatározta megvívásának formáit és* 
módszereit, és kialakította a Szovjetunió jelenkori katonai doktrínájának elmé
leti alapjait.4 

A Nemzeti Néphadsereg szárazföldi csapatainál kibontakozó katonai-elméleti 
munka fejlesztésénél kezdettől fogva sürgős teendőként jelentkezett a szovjet 
fegyveres erőkben levont következtetések figyelembevétele és felhasználása. 
Mindez olyan alkotó folyamatot feltételezett, amely eredményeivel meghatáro
zó módon befolyásolta a szárazföldi csapatok csapattesteinek, kötelékeinek és 
törzseinek oly irányú felkészítését, hogy azok a Nemzeti Néphadsereg más had
erőnemei oldalán, a szovjet hadsereggel és a többi szocialista ország más had
erőivel együtt a harccselekmények modern feltételek közti megvívására képe
sek legyenek. A Nemzeti Néphadsereg káderei számára kedvező feltételek adód
tak. A tisztek rendszeresen lehetőséget kaptak arra, hogy a Frunze Akadémián 
a szovjet hadtudományt tanulmányozhassák. A hadsereg építésének folyamatá-

2 A háborúk és hadművészet története (Szerk. I. H. Bagramjan) Budapest, 1975. 491—492. o. 
3 M. Cserednyicsenko : Grundlage der Entwicklung der sowjetischen Kriegskunst nach dem 

Zweiten Weltkrieg (A szovjet hadművészet második világháború utáni fejlődésének vonásai). 
Zeitschrift für Militärgeschichte, Berlin 1971, 7. füzet, 4. o. ; A háborúk és a hadművészet törté
nete. 439 és 443. o. 

4 A háborúk és a hadművészet története. 459. o. 
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ban az ott nyert ismereteket vezető szolgálati beosztásokban alkalmazhatták. 
A csapat- és törzstiszteknek a szovjet tisztek átadták ismereteiket és tapaszta
lataikat: „A szó valódi értelmében tanácsadók voltak, akiknek legfőbb törek

vése arra irányult, hogy német osztálytestvéreikkel tudásukat és tapasztalatai
kat . . . megosszák."5 

Mindez hű kifejezője a szovjet katonapolitika internacionalista jellegének, 
amely a baráti hadseregek, állandó segítésében és támogatásában egyértelműen 
megmutatkozott. A Nemzeti Néphadsereg szárazföldi csapatainak létrehozásá
nál és kiépítésénél a szovjet katonai szakértők igaz barátokként és elvtársak
ként tevékenykedtek, mindig szigorúan tartották magukat ahhoz az elvhez, 
hogy ne avatkozzanak be a baráti hadseregek parancsnokainak és katonai ve
zetőinek intézkedéseibe. A szovjet katonai tanácsadók a meggyőzés és a baráti 
tanácsadás módszerével dolgoztak: ,,A szovjet katonai szakemberek és a tanács
adó apparátus munkája lényegesen megkönnyítette a testvéri hadseregek fej
lesztését."6 A továbbiakban a Nemzeti Néphadsereg vezető káderei speciális 
kurzusokon ismerték meg a hadtudomány legújabb kérdéseit. Ez nagy mérték
ben hozzájárult ahhoz, hogy saját haderőnemeik felállításának periódusában 
olyan ismeretekre tettek szert, amelyek a korszerű feltételeknek megfeleltek. 

A hadtudományi ismeretek elsajátításához az NDK Katonai Kiadója is jelen
tős segítséget nyújtott: publikációival hozzájárult a szovjet hadtudomány isme
reteinek terjesztéséhez és befogadásához. 

A hadtudományi munka meggyorsításának jelentős állomása volt a nemzet
védelmi miniszter 1956 decemberében kiadott parancsa, amely intézkedéseket 
hozott az említett munkát irányító és ellenőrző szervek felállítására. A tudo
mányos munka jelentőségének bizonyítéka többek között, hogy 1958-ban létre
jött a Nemzetvédelmi Minisztériumban „A hadtudományi irodalmat kiértékelő 
csoport." Ehhez kapcsolódtak a már megjelenő különböző periodikák, közülük 
is elsősorban a katonapolitikával és katonai elmélettel foglalkozó és 1957-től ki
adott folyóirat, a „Militärwesen", mint ,,az NDK első olyan orgánuma, amely 
kizárólag a korszerű honvédelem kérdéseivel foglalkozik". A folyóirat feladata 
többek között abban állt, hogy „folyamatosan közvetítse a Szovjetunió és más 
szocialista országok hadtudományának eredményeit" és az NDK-ban, valamint 
a Nemzeti Néphadseregben folyó hadseregépítő munka tapasztalatainak álta
lánosításával hozzájáruljon a katonai elmélet fejlesztéséhez.7 

A szovjet hadtudományi ismeretek tényleges felhasználását jól érzékeltetik 
az éjszakai és nappali harcászati gyakorlatok értékelő jelentései. E problemati
ka jelentősége megnövekedett a csapatok nagyobb mozgékonyságával, a felde
rítési lehetőségek kiszélesítésével, továbbá a rakéta-atomfegyvereknek az egyes 
hadseregekbe történő bevezetésével. Jellemzőnek tekintették az éjjel-nappali 
harctevékenységet. Elsajátítandó volt a meglepetésszerű és gyors nappali és éj
szakai tevékenységek, manőverek megszervezése és végrehajtása. Az éjszakát 
fokozott mértékben fel kellett használni menetekre, meglepetésszerű csapásokra 
és az ellenséges védelem mélységébe irányuló támadás kifejlesztésére. Az 1957 
végén megtartott I. központi hadtudományi konferencián dolgozták ki a szá
razföldi csapatok fegyvernemei, szolgálati ágai és szakcsapatai által végrehaj
tandó éjszakai harccselekmények előkészítésére, végrehajtására és biztosítására 
vonatkozó, tartalmilag ugyan szűken behatárolt, de igen fontos területeket érin-

5 H. Hoffman: Sozialistische Landesverteidigung. Aus Reden und Aufsätzen, 1967 bis Februar 
1970. I. Teil, Berlin, 1971. (Szocialista honvédelem. Beszédek és cikkek, 1967—1970. február. I. rész.) 
353. O. 

6 A testvéri népek és hadseregek fegyverbarátsága (Szerk J. J. Jakubovszkij) Budapest, 1977. 
83. o. 

7 Interview mit dem Minister für Nationale Verteidigung (Interjú a nemzetvédelmi miniszter
rel). Militärwesen, 1957. 1. füzet, 7. o. 
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tő végkövetkeztetéseket. Az ismeretek, továbbá a szovjet hadsereg tapasztala
tainak gyors, kollektív elsajátítása, nemkülönben az éjszakai harccselekmények
re való nevelés, kiképzés és bevetés kérdéseinek tisztázása céljából feladatul 
tűzték ki, hogy a csapatoknál mind több helyen hozzanak létre hadtudományi 
köröket. 

A Nemzeti Néphadsereg szárazföldi csapatainak felkészítése — a szocialista 
védelmi közösség keretein belül — egy imperialista agresszió elhárítására és 
szétverésére megkövetelte, hogy feltárják a rakéta-atomfegyverek forradalma
sító hatását a háború jellegére és menetére. Ebből kiindulva olyan kérdések 
vártak tisztázásra, mint a háború meglepetésszerű kirobbantása a potenciális 
ellenfél részéről, és különösen a kezdeti periódusban bekövetkező első harccse
lekmények meghatározó volta. Mindez új követelményeket állított fel a harc
kiképzés és harckészültség terén. Az a körülmény, hogy a Nemzeti Néphadsereg, 
és így annak szárazföldi csapatai, a Németországban állomásozó szovjet hadse
regcsoport csapataival együtt, a szocialista közösség nyugati határán a NATO 
agresszív erőivel közvetlenül áll szemben a béke védelmében, elsőrangú feladat
tá emelte, a magas fokú harckészültséget. Ugyancsak új erőfeszítések váltak 
szükségessé a harckiképzésben, különösen annak valósághű kivitelezésében. 
A szárazföldi csapatok vezető káderei abból indultak ki, hogy mindez koránt
sem csak technikai-szervezési, hanem sokkal inkább politikai feladat. E fel
ismerés realizálásának menetében kibontakozott tömegkezdeményezések, ame
lyeket a törzsek, politikai szervek, párt- és ifjúsági szervezetek támogattak, 
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a csapatok és törzsek lépésről lépésre meg
tanulták a bármilyen feltételek közötti harccselekmények vezetését. 

Az 1960. júniusi II. központi hadtudományi konferencia vizsgálódásainak kö
zéppontjában a kezdeti időszak problematikája állott. A konferencia eredményei 
elősegítették, hogy a szovjet hadtudományi ismeretek alapján mélyrehatóan 
tisztázódtak a harckészültség tartalmi kérdései és követelményei, továbbá a kez
deti időszak kihatása egy lehetséges háború menetére és kimenetelére. A való
színű ellenséggel szembeni támadó eszközök tökéletesítése, nemkülönben a há
ború kezdeti szakaszában kiemelkedő szerepet játszó időtényező kérdései foko
zott jelentőséget nyertek. Különösen kifejezésre jutott a csapatok és kötelékek 
harci készültségéhez szükséges idő lerövidítésének igénye. Ezzel összefüggésben 
erőteljes hangsúlyt kapott a szárazföldi csapatoknál a törzsek és csapatok magas 
harckészültségének kritériuma: a politikai-ideológiai munka összességének ha
tékonysága. 

A szárazföldi csapatok vezető állománya egyre inkább megértette, hogy meg
nőtt a jelentősége a különböző harceljárásoknál a korszerű technikai harceszkö
zök által végrehajtott csapások eredményei kihasználásának. Végül fokozott 
mértékben fogalmazódott meg az a követelmény, hogy különösen figyelembe 
veendők a korszerű háború olyan elemei, mint a nem zárt arcvonalak és nyitott 
szárnyak, a nagy mozgékonyság és a korszerű technikával való ellátottság, az 
előretörések gyors üteme és nagy mélysége. 

A 60-as évek elején a Szovjetunióban újabb jelentős eredmények születtek a 
szocialista társadalom építésében. A politikai és gazdasági potenciál a honvéde
lemmel együtt tovább erősödött. A Szovjetuniónak, mint a»szocialista közösség 
megbízható védőpajzsának növekvő védelmi ereje — a Szovjetunió Kommunis
ta Pártjának és kormányának 1960 elején hozott határozata alapján — a hadá
szati rakétacsapatoknak, a szovjet hadsereg e legfontosabb önálló haderőnemé
nek a felállításában jutott kifejezésre. Az említett csapatok létrejötte egyre nö
vekvő mértékben a szocializmus javára billentette a két ellentétes világrendszer 
közt fennálló katonapolitikai helyzet mérlegét. A változások következménye-
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ként a Szovjetunió az Egyesült Államok és a NATO katonai stratégiájának pre
misszáit, mely hadászat tudvalevőleg a magfegyverek és hordozó eszközök ál
landó amerikai fölényére épült, egyszer s mindenkorra megsemmisítette. 
A Szovjetunió és szövetségesei javára minőségileg megváltozott erőviszonyok 
az USA és a NATO politikájának és hadászatának válságához vezettek: az az 
elképzelés, hogy a világuralmat az amerikai imperializmus és a NATO a szo
cialista szövetség elleni frontális támadás hadászatával megszerezze, kudarcba 
fulladt. Az Egyesült Államok politikai és katonai vezetése ezért az ügynevezett 
rugalmas hadászatot alakította ki, amely a totális atomháború mellett a mag
fegyverekkel vagy anélkül megvívott korlátozott háborúkkal is számol, mint a 
szocializmussal szemben változatlanul fennálló agresszív célok megvalósításá
nak egyik célszerű variánsával. „A rugalmas hadászatból a következő fejlesz
tési irányok adódtak az USA fegyveres erői számára, amelyek hatást gyakorol
tak a többi NATO-állam fegyveres erőire is : 

1. Az atomfegyverekkel ellátott csapatok gyors és intenzív kiépítése mind az 
általános, mind a korlátozott atomháború igényei szer int . . . 

2. Az Egyesült Államok hagyományos fegyveres erőinek gyors megerősítése, 
hogy azok a taktikai atomfegyverekkel vagy azok nélkül megvívandó korláto
zott háborúkra alkalmasak legyenek."8 

Az új technikai harceszközök következtében a harci cselekmények formáiban 
és módszereiben szükségszerűen bekövetkező változások a katonai elméleti is
meretek és a gyakorlati készség tekintetében magasabb követelményeket állítot
tak a szárazföldi csapatok parancsnokai és törzsei elé. Ugyanakkor a potenciális 
ellenfélnél uralkodó nézeteket is figyelembe kellett venni, hiszen egyetlen had
tudomány sem fejlődhet a konkrét történelmi viszonyoktól elszakadva, csak 
azokkal kapcsolatban; Lenin utasítását követve: az ellenség elleni harc módsze
reit meg kell változtatni, ha a viszonyok változnak.0 

Mivel az imperialista ellenfél — támaszkodva atomfegyver-monopóliumára 
— a reakció és erőszak zászlóvivőjeként rugalmasabb módszerekre tért át a szo
cializmus elleni harcában, az NDK Nemzetvédelmi Tanácsa határozatot hozott 
„a Nemzeti Néphadsereg korszerű fegyverrendszerekkel való ellátására, a harc
készültség fokozására és a fegyveres erők, valamint az NDK dolgozóinak oly 
irányú felkészítésére, hogy azok a Varsói Szerződés tagállamaival együtt az im
perialista agressziót elháríthassák."10 

A harci technika minőségi változásai, amelyek elsősorban a hadműveleti-har
cászati és harcászati rakéták, valamint a tökéletesített hagyományos harceszkö
zök bevezetésében mutatkoztak meg, továbbá a potenciális ellenfél szándékai 
abban az irányban hatottak, hogy a Nemzeti Néphadsereg a 60-as évek elejétől 
kezdődően a hadügy forradalmi változásainak jegyében fejlődött és egy agresz-
szív, alattomos, korszerűen felszerelt és vezetett ellenség elleni — bármily kö
rülmények között megvívandó — harcra alaposan felkészült.11 

A szárazföldi csapatok vezető állományának erőfeszítései az új elméleti isme
retek elsajátítására olyannyira eredményesek voltak, hogy az NDK nemzetvé
delmi minisztere az 1961-es kiképzési év értékelésekor joggal állapíthatta meg: 
„A legnagyobb siker abban mutatkozik, hogy az átértékelés folyamata, a had-

8 NATO Stra tegie und Stre i tkräf te . Die Rolle der Mil i tärorganizat ion des Norda t l an t ikpak t s in 
der aggressiven Poli t ik des Imper ia l i smus . 1949—1975. Mil i tärhis tor ischer Abriss . Autorenkol l . 
Mili tärhist . Ins t i tu t d e r Po ln . A r m e e (WIH), Mil i tärgeschicht l iches Ins t i tu t der DDR. (Aut. 
Albrecht Charis ius , Tibor Dobias , Wladyslaw Kozaczuk) (NATO hadásza t és fegyveres erők . . . 
1949—1975. Hadtör téne t i vázlat) Berlin, 1976>213. o. 

9 Lenin Művei, 27. k. 238. o. németü l . 
10 Geschichte der SED Abr iss . (A Német Szocialista Egységpár t tör ténete . Vázlat) Berlin, 

1978. 432. o. 
11 H. Hoffman: i. m. 1970—1974. f eb ruá r II. rész., 146. o. 
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művészet új elméleti ismereteinek elsajátítása és feldolgozása megkezdődött és 
hogy az elmélet elsajátításában jelentős lépést tettünk előre."12 A Nemzeti Nép
hadsereg felállítása óta eltelt néhány év alatt elért eredmények azért voltak le
hetségesek, mert a marxi-lenini párt befolyása a katonai élet minden területén 
erősödött. 

A béke megbízható védelmének igénye — a szovjet hadsereg és a többi test
vérhadsereg oldalán — a Nemzeti Néphadseregben folyó katonai elméleti mun
kát a rakéta-atomfegyvereknek a hadügy egészét átfogó és azt meghatározó 
befolyására is kiterjesztette. A Német Szocialista Egységpárt 1962-ben kiala
kított, s a Nemzeti Néphadseregben folyó politikai és katonai munkával kapcso
latos alapelveiből kitűnően mindenekelőtt arra kellett törekedni, hogy az offen
zív, manőverekkel teli és elszánt harccselekmények szervezésére és végrehajtá
sára vonatkozó ismereteket, különösen azokat, amelyek a háború kezdeti sza
kaszát érintik, tovább tökéletesítsék. Ezzel összefüggésben kidolgozásra várt a 
csapatok harccselekményei folyamatosságának biztosítása jelentős veszteségek 
és erős rombolások esetében, továbbá a terep és a légtér aktív bekapcsolása. 
Kettőzött figyelemnek kellett irányulnia olyan kérdésekre is, mint a csapatok 
védelmének megszervezése a tömegpusztító eszközökkel szemben, a menetből 
végrehajtandó támadás, valamint az ellenség mélységébe való gyors betörés az 
ellenséges csoportosítás részenként történő megsemmisítése céljából. 

A hadtudomány egyes diszciplínáiban kibontakozó saját kutató munka e fej
lődési menetében — mely kutató munka egyébként a káderek érettségének tük
rözője — tisztázni kellett, hogy tulajdonképpen mit is kell kutatni. A szovjet 
hadtudományi ismeretek kiaknázása közben fel kellett tárni a saját kutató mun
ka lehetőségeit és szükségleteit a hadtudomány területén. A katonai folyóira
tokban nyomatékos ajánlások történtek a jelzett kérdéseket illetően. Követel
ménnyé vált többek között az, hogy valamennyi tiszt feladatkörének megfele
lően tanulmányozza a katonai elméleti munkát és erejét „égető" problémák 
megoldására koncentrálja. 

E feladat megoldását elősegítette az 1962. évi III. központi hadtudományi kon
ferencia. Ez a konferencia a harckiképzés olyan alapvető kérdéseivel foglalko
zott, amelyek a korszerű háború támasztotta magasabb követelményekből, a 
hadsereg tagjaival szemben megnövekedett kiképzési feltételekből és az NDK-
ban már bevezetett általános védkötelezettségből adódtak. így ki kellett dol
gozni egy saját elméleti álláspontot, továbbá az új adottságoknak megfelelő 
harckiképzésre vonatkozó rendszabályokat. 

Hogy az általános törvényszerűségeket és a sajátos különbözőségeket figye
lembe lehessen venni, a konferencia előkészítésének, illetve ülésezésének idején 
mindent átfogó elméleti és gyakorlati munka bontakozott ki, amelynek kapcsán 
megvitatták a Nemzeti Néphadsereg csapatainak a korszerű háború követel
ményeihez igazodó harckiképzése legcélszerűbb eszközeit, formáit és módszereit. 
Az idő tájt mindez objektív szükségszerűség volt, hiszen a hadügy forradalmá
nak kihatásai, amelyek közvetlenül érintették a hadászatot és a hadműveleti 
művészetet, egyre nagyobb mértékben átfogták a harcászatot is. A konferencia 
e problematika megoldásához sok segítséget adott. Száz és száz tisztet vontak 
be annak előkészítésébe, s ezáltal előmozdították a tudományos munkamódsze
rek terjesztését, nem különben a feladatok megoldásához szükséges kutatómun
ka jelentőségének felismerését. 

Ismételten látni lehetett, mily nagy szerepet biztosítottak a szovjet katonai 
elmélet folyamatos és átfogó elsajátításának. E munka menetében kiemelkedő 

12 Militärgeschichtliches Institut der DDR (Az NDK Hadtörténeti Intézete) B/41 366, 40. o. 
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jelentőséggel bírtak a szovjet ismeretek alapján időről időre átdolgozott új tá
bori szolgálati és harcászati szabályzatok, a szárazföldi erők törzseinek új sza
bályzatai, továbbá szovjet szerzőknek az NDK Katonai Kiadója által növekvő 
példányszámban megjelentetett művei. 

A szovjet katonai elméleti ismeretek alapján, a 60-as évek elején kiadott sza
bályzatoknak megfelelően, a támadást főleg „mozgásból" kellett végrehajtani, 
ami a mozgó ütközetek lényeges elemét képezte. A harccselekményeket nagyobb 
szélességi és mélységi kiterjedésben, adott esetben a seregtestek és magasabb
egységek külön-külön vagy önálló irányú bevetésével hajtották végre. Ez utóbbi 
problémáról a „Militärwesen" c. folyóirat szerkesztősége 1961—62-ben kiadós vi
tákat szervezett. E viták hű kifejezői voltak annak a további átértékelő munká
nak, amely a fegyveres harc megváltozott formái és módszerei feltárására a tisz
tek körében kibontakozott.13 Ugyanilyen jellegű vita folyt az új fegyvernem, 
a rakétacsapatok és rakétatüzérség keretében alkalmazott tábori tüzérség sze
repéről.14 A vita megdöntötte a tisztek egy részének azt a véleményét, hogy a 
rakéták megjelenésével a tábori tüzérség alárendelt szerepet kap. A vita egy
ben tisztázta, hogy a győzelem még a rakéta-atomháborúban is csak valamennyi 
fegyver kombinált bevetésével vívható ki. 

A katonai elméleti munka fejlesztése folyamán a politikai szervek és pártszer
vezetek a vezetői állományt mindenekelőtt arra buzdították, hogy mélyebb be
tekintést szerezzenek az ember és a technika egymáshoz való viszonyának prob
lematikájába. Az új technikai harceszközök, elsősorban a rakéták a káderállo
mány gondolkodásában annak ideológiai tisztázását követelték meg, hogy az 
ember és a technika kölcsönös viszonyában az ember elsődlegessége tovább fo
kozódott. Hiszen a technikát felhasználó ember győzi le a fegyveres harcban, 
a technika segítségével, az ellenfelet. Soha nem voltak aktuálisabbak Engels 
szavai: „az embereknek, nem pedig a puskáknak kell megnyerniük a csatá
kat".15 A nevelő és kiképző munkában döntő fontosságú volt, hogy a száraz
földi haderő tagjai képessé váljanak az új, illetve továbbfejlesztett technikai 
harceszközök célszerű bevetésére és azok teljesítményparamétereinek érvénye
sítésére. A parancsnokok, politikai szervek, párt- és ifjúsági szervezetek éppen 
ezért különösen a tekintetben fokozták erőfeszítéseiket, hogy tudatosan felhasz
nálják a hadsereg tagjainak növekvő képességeit, továbbá azok erősödő akti
vitását. A készségek fejlesztéséhez az 1963 novemberében tartott „Ember és 
technika" c. kollokvium jelentős mértékben hozzájárult. 

A szárazföldi csapatok ellátása korszerű harci technikával további változáso
kat feltételezett a csapatvezetésben. A harccselekmények egyre gyorsuló folya
matának következményeként az időtényező uralása nagyobb jelentőséget kapott. 
Az elméleti és gyakorlati erőfeszítések így arra irányultak, hogy az elhatározás 
meghozatalának, a hadműveletek és ütközetek tervezésének és szervezésének 
ideje megrövidüljön. Mindez megkövetelte, hogy a csapatvezetés megszabadul
jon a régi módszerektől. Az új követelmények a korszerű harccselekményekkel 
összhangban álló elgondolások alkalmazását tették szükségessé, hogy a törzs
munka egyszerűbbé váljék, meggyorsuljon és korszerű tudományos alapokra 
helyeződjék. A Nemzeti Néphadsereg szárazföldi csapatainak a 60-as évek ele
ji állapotát tekintve itt mindenekelőtt az időt rabló helyzet- és beszámoló je-

13 W. Otto: Ergebnisse der Diskussion , ,Uber den Angriff in einzelne Rich tungen ." („Az 
egyes i r ányokba vezetet t t á m a d á s r ó l " folytatott vita e redményei . ) , Mil i tärwesen, Berlin, 1S62. 9. 
lüzet , 1388. o.) ; Mär sche -Schwerpunk te für Übungen (Menetek—súlypontok a gyakor la ton) uo. 
12. füzet, 1963. 3—6. és 8 , 9. füzet. 

14 Uo. 1961., 10. füzet és 1962. 1—3, 5—7. füzet. 
15 F. Engels: A vontcsövű puska tör téne te . Engels Frigyes Válogatott Ka tona i Írásai . Budapes t , 

:1966 II. k. 247. o. 
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lentések mellőzését, továbbá a dokumentumok számának csökkentését kell meg
említenünk. 

A döntés meghozatalához szükséges idő állandó csökkentésével kapcsolatos 
és feldolgozásra kerülő információk további gyarapodása, valamint a feladatok 
végrehajtása objektíve megkövetelte a csapatvezetés új módszereinek az alkal
mazását és a korszerű vezetési eszközök bevezetését. Ezt meggyorsítandó, elke
rülhetetlenné vált a csapatvezetés problémáit elemző, központilag irányított 
tudományos munka megszervezése. Ez az igény mutatkozott meg többek között 
abban, hogy 1963-ban egy seregtestnél és egy magasabbegységnél tanfolyamot 
szerveztek a vezető testületek szervezése és felszerelése témakörben. A tanfo
lyamon napvilágra került tapasztalatok figyelembe vételével a seregtestek, ma
gasabbegységek és egységek törzseit olyan parancsnoki és harcjárművekkel lát
ták el, amelyek a vezető testületek mozgékonyságát jelentősen fokozzák, a fel
adatok megoldását bármilyen helyzetben s időjárási viszonyoktól függetlenül 
lehetővé teszik, és a csapatok vezetését nagy támadási ütem mellett, mozgásból 
vagy rövid megállásból is állandóan biztosítják. 

A Német Szocialista Egységpárt vezetése mindig nagy jelentőséget tulajdoní
tott a csapatvezetés megjavításának azon ajánlások alapján, amelyeket az Egye
sített Fegyveres Erők Főparancsnoksága tett. így a csapatvezetés megjavítása 
és tökéletesítése mindinkább a hadtudományi munka középpontjába került. Az 
1964—65-ös kiképzési évtől kezdve a csapatvezetést kötelék- és csapattest-szin-
ten fokozott mértékben elemezték. A 60-as évek kezdetétől bevezetett ilyen jel
legű intézkedések folyamata tovább haladt előre. Ezen intézkedések a tervezési 
dokumentumok további csökkentését, a törzsek korszerű parancsnoki és harc
járművekkel történő ellátását, nem különben az egységesített harci okmányok 
kipróbálását és bevezetését foglalták magukba. 

E kérdések szabályozásánál felhasználták a szovjet hadsereg elméleti ismere
teit és gyakorlati tapasztalatait. A katonai vezetéssel kapcsolatos elméleti viták 
— a szakfolyóiratokból kitűnően — 1965-ben érték el tetőpontjukat. E proble
matika messzemenő figyelembevétele a Nemzeti Néphadseregben többek között 
abban mutatkozott meg, hogy 1965-ben a^pártvezetés ajánlására a Nemzetvé
delmi Tanács a csapatvezetés gépesítésének és automatizálásának programjára 
vonatkozó határozatot fogadott el. A IV. központi hadtudományi konferencia 
1965 végén kimerítően foglalkozott a haderőnemek vezetési problémáival. Az e 
területre vonatkozó saját kezdeményezések kifejlesztésénél abból indultak ki, 
hogy azoknak — a zavartalan együttműködés érdekében — a szovjet vezetési 
szisztémákkal kell összhangban állaniok. 

A konferencia a katonai elméleti munka fejlesztéséhez az irányban járult hoz
zá, hogy a csapatvezetés problémáinak feldolgozásához egymással párhuzamo
san futói két utat jelölt ki: az első a meglevő vezetési rendszer racionalizálásához 
szükséges, rövid időn belül megvalósítható intézkedések, a kisgépesítés eszkö
zeinek bevonásával, a másik a vezetési processzus automatizálásához szükséges 
tudományos-technikai, kiképzési és szervezési folyamat hosszú távra szóló in
tézkedéseinek kialakítása. Különösen az első út adott lehetőséget parancsnokok 
és a törzsek tisztjei számára, hogy az adott problémák megoldásában aktívan 
közreműködj ének. 

A pártvezetés határozatainak megfelelően — támaszkodva az Egyesített Fegy
veres Erők Főparancsnoksága ajánlásaira —, a Nemzeti Néphadsereg szárazföl
di csapatainál a 60-as évek második felében mindinkább abból indultak ki, 
hogy a háborúk lehetségesek atomfegyverek bevetése, vagy legalábbis azok 
azonnali bevetése nélkül. Szovjet vélemények alapján a szárazföldi erők tábor
nokai és tisztjei 1963-tól vizsgálatokat folytattak e kérdéskomplexumról. A 
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nyert ismereteket vezetési és törzsgyakorlatokon próbálták ki. E gyakorlatok 
kapcsán figyelembe vették annak állandó veszélyét, hogy a hagyományos harc
eszközökkel vívott ütközetekben az ellenfél váratlanul atomfegyvereket is be
vethet. Márpedig ez visszavonhatatlanul magával vonná a szocialista védelmi 
közösség hasonló fegyverekkel történő ellenintézkedéseit. Ezeket a megfontolá
sokat tükrözik a 60-as évek közepén kiadott harcszabályzatok. A szovjet had
sereg katonai elméleti kiadványaiból és az NDK katonai sajtójából látható, hogy 
a vita súlypontja az atomfegyverek tömeges bevetését feltételező harccselek
mények kezdeti szakaszára helyeződött, ugyanakkor azt a lehetőséget is számí
tásba vették, hogy az atomfegyverek egyáltalán nem, vagy nem azonnal kerül
nek bevetésre. Ez utóbbi nézőpont sok probléma átgondolását követelte meg. 

Nagyobb jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy a parancsnokok, tisztek, 
tiszthelyettesek és katonák politikai-erkölcsi és pszichológiai felkészítése igen 
fontos előfeltétele egy erős ellenfél feletti győzelem kivívásának. Ennek okai a 
szemben álló társadalmi szervek politikai és hadászati célkitűzéseinek meghatá
rozottságában, a korszerű haditechnikai eszközökkel ellátott szárazföldi had
erő felszereltségében, mely eszközök bevetése magas fokú felelősség- és köte
lességérzetet, fegyelmezettséget és alapos katonai tudást követel, továbbá a kor
szerű harc jellegében keresendők. Mivel az erkölcsi-politikai és pszichológiai 
tulajdonságok nem ösztönösen fejlődnek ki, hanem az egész katonai élet folya
matában, különösen a politikai és harckiképzés során, a politikai munka, vala
mint a politikai és a katonai vezetés egységének következetes megvalósítása 
megkülönböztetett figyelmet kapott. A szárazföldi haderő káderei az említett 
tulajdonságok kialakításában — éppen amiatt, hogy az új technika az ember 
szerepét megnövelte — fokozott felelősséget vállaltak magukra. 

A további problémák, amelyek az új elgondolásokat szükségessé tették, a kö
vetkezők voltak: a tűz szerepe, a manőver jellege, az együttműködés jelentősége, 
az erők és eszközök decentralizálása és tömörítése, s ugyanakkor a haderő sze
repe és jelentősége, továbbá a szárazföldi haderőnem és fegyvernemeinek helye, 
szerepe az ossz fegyveres erő keretében. A jelzett magasabb követelmények ösz
tönözték azokat a meggondolásokat,%ogy a katonai elméleti ismereteket a gya
korlatban minél gyorsabban megvalósítsák. Elsősorban arról volt szó, hogy a 
parancsnokok és törzsek szisztematikusabban bekapcsolódjanak a hadtudományi 
munkába. 

A szocialista államközösség növekvő ereje, kül- és katonapolitikájának, nem 
különben biztonsági politikájának következetessége a 70-es évek elején újabb 
változásokat hozott a nemzetközi erőviszonyokban a szocializmus javára. A Po
litikai Tanácskozó Testület budapesti ülésének 1969. márciusi határozata alap
ján a védelmi szövetség fegyveres erőinek vezető szerveit kibővítették, illetve 
újakkal egészítették ki. Ezáltal az egységes vezetés, a kiképzés és a magas harc
készültség iránti felelősségük növekedett. Az SZKP XXIV. és XXV., a Német 
Szocialista Egységpárt VIII. és IX., az MSZMP X. és XI. kongresszusának, illet
ve más testvérpártok kongresszusainak határozatai szellemében a politikai, gaz
dasági és kulturális együttműködés megerősödött. A szocialista gazdasági integ
ráció a szocialista államok együttműködését katonai téren is elmélyítette. 
A meglevő problémák megoldásában a közös munka kiszélesedett mind a szo
cialista országok hadseregei között, mind más tudományos diszciplínák terüle
tén. Mindez megfelelt az objektív követelményeknek, mert a rohamosan to
vább fejlődő tudományos-technikai forradalom körülményei között a szocializ
mus fejlődésének erősítése, vele együtt a szocialista államközösség védelmi ké
pességének emelése különleges jelentőséggel bír. Az egyes hadseregek elsősor
ban a szovjet hadtudomány eredményeire támaszkodnak, „hiszen a szovjet had-
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tudomány rendelkezik a legnagyobb lehetőségekkel a hadügy elméletének és 
gyakorlatának továbbfejlesztésére. Ugyanakkor az egyes szövetséges hadsere
gek is egyre több tudományos eredménnyel járulnak hozzá a hadtudomány 
mindenoldalú fejlesztéséhez."16 Multilaterális és bilaterális munkában folyik 
az együttműködés a szövetséges hadseregek között a közös elméleti problémák 
megoldásában; a Magyar Néphadsereg és a Nemzeti Néphadsereg közti kétol
dalú együttműködés is fejlődik. „A szovjet hadtudomány jelenlegi fejlődési sza
kaszára a szocialista országok hadtudományával való szoros és kölcsönös kap
csolat a jellemző — mondotta V. Kulikov marsall, a szovjet fegyveres erők ko
rábbi vezérkari főnöke. — A közös kutatások lehetővé teszik, hogy a valószínű 
háború jellegéről és az azokhoz szükséges vezetési módszerekről egységes állás
pontok . . . alakuljanak ki."17 A közös kutatások egyúttal segítik a szocialista 
hadseregek anyagi és tudományos potenciáljának jobb kihasználását. Azonkí
vül a kutatómunkában a határidők lerövidülnek. Az egyre szorosabb együttmű
ködés megfelel a szocializmus szellemének. A közös munkához való maximális 
hozzájárulás igénye is szükségessé tette az áttérést egy hosszú lejáratú, közpon
tilag irányított kutatómunkára. 

A szárazföldi haderőnél nagy erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy 
a hadtudományt egyre növekvő mértékben a harci erő és a harckészültség eme
lésének eszközévé tegyék. A Varsói Szerződés tagállamainak párt- és államveze
tése mindig nagy jelentőséget tulajdonított és tulajdonít a harci erő és harcké
szültség emelésének, nemkülönben az időtényező fokozott szerepének a háború 
kezdeti időszakában — figyelemmel a valószínű ellenfél támadó eszközeinek tö
kéletesedésére. Mindenekelőtt teljes elméleti tisztaságot kell teremteni abban a 
kérdésben, miért kell a csapattestek és magasabbegységek harckészültségéhez 
szükséges időt még jobban lerövidíteni. A szárazföldi csapatoknál nyomatéko
san figyelembe vették azokat a tapasztalatokat, amelyek a törzsek és csapatok 
magas harckészültségénél a politikai, ideológiai munka hatékonyságának felté
telére utalnak, támaszkodva a tanfolyamok és ellenőrzések során szerzett alap
elvekre. 

A magasabbegységek és csapattestek magas fokú harckészültségének végső 
mozgatóereje a hadsereg tagjainak fejlett osztályöntudata és emelkedett harci 
morálja. A kettő előfeltétele annak, hogy a harc nehézségeit állhatatosan elvi
seljék és a munkásosztály által adott feladatot nehéz feltételek között is becsü
lettel teljesítsék. A harckészültség ugyanakkor magas kiképzési szintet feltéte
lez. Ennek további javítása érdekében az utóbbi években intenzív tudományos 
munka bontakozott ki a harckiképzés területén. Mivel — a szocialista katonai 
doktrínából is következően — az imperialista és szocialista államok közötti eset
leges háború koalíciós jellegű lenne, az egységes elméleti alapokon nyugvó ki
képzés az előfeltétele annak, hogy a Nemzeti Néphadsereg szárazföldi hadereje, 
a Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erői nemzeti kontingensének részeként, 
bármily feltételek között megteremtse és fenntartsa a zavartalan együttműkö
dést. Ez vonatkozik minden lehetséges imperialista agresszióvariánsra, amire 
a NATO egyáltalán felkészülhet. 

A harckiképzéssel kapcsolatos új hosszú távú programok, szolgálati szabály
zatok, módszertanok és normák a Nemzeti Néphadsereg szárazföldi csapatainál 
— a testvérhadseregekhez hasonlóan — a 70-es évek elején léptek életbe. Az 
életbe léptetést megelőzte a saját tapasztalatokkal egybevetett szovjet elméleti 
és gyakorlati ismeretek gondos értékelése. Az értékelő munka nyomán a harc
kiképzés minőségileg továbbfejlődött, amelynek a szocialista katonai szövetsé-

16 Jakubovszkij : i. m. 206. o. 
17 Neues Deutschland, 1973. április 13. 5. o. 
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gen belül immár ,,egységes céljai, irányvonalai, módszerei.. . és az eredmények 
értékeléséhez egységes ismérvei vannak."18 

Az utóbbi évek szovjet katonai sajtójából kitűnően a helyi háborúk tapaszta
latai megkövetelik, hogy a tudományos kutatómunka a harcászat területén is 
aktívabb legyen, mivel annak szerepe a korszerű háborúban szakadatlanul nő. 
A katonai elméleti munkának fokozottabban kell arra irányulnia, hogy a har
cászatot a modern fegyverek és más harci eszközök jobb kihasználása és a 
harci feladatok effektív és megbízható megoldása érdekében továbbfejlessze. 

Az utóbbi időben a helikopterek bevetésének elméleti kidolgozására és gya
korlati kipróbálására, mivel azok a szárazföldi csapatoknál új minőségi harcá
szati mozgékonysághoz vezettek, nagy figyelmet fordítottak. A szárazföldi had
erő légi mozgékonyságának növekvő szerepe, részben a szovjet tapasztalatok, 
részben a lokális háborúkban szerzett tapasztalatok révén, a Varsói Szerződés 
tagállamainak hadseregeinél előtérbe került. Az NDK Nemzeti Néphadseregé
ben ugyancsak levonták a szükséges következtetéseket és megfelelő intézkedé
seket hoztak. Az NDK szárazföldi haderejének fejlődése annak bizonyítéka, 
hogy az általános érvényű szovjet katonai elméleti ismeretek felhasználásával, 
valamint saját hadtudományi kutatásokkal egy sereg problémát feldolgoztak, 
s ezzel hozzájárultak a szocialista katonai koalíció keretein belül a Nemzeti 
Néphadsereg harci erejének és harckészségének erősítéséhez. Ennek a munká
nak a jelenlegi — egymással ellentétes tendenciákat felmutató — nemzetközi 
helyzetben fokozódik a jelentősége. „Az egyik tendencia az enyhülés elmélyü
lése, a másik az imperializmus által felfokozott fegyverkezési verseny és az 
ideológiai konfrontáció megerősödése."10 Mivel a fentiek ismeretéből követke
zően az enyhülésért folytatott harc hosszan tartó és nehéz, és mivel a világpoli
tikai helyzetben nem zárhatók ki a hirtelen fordulatok, a Nemzeti Néphadse
reg tagjai „a munkásosztály által rájuk bízott állandó katonai feladatnak te
kintik a békés élet megvédését, népünk szorgalmas munkájának és az egész szo
cialista közösségnek a megbízható védelmét — a Német Szocialista Egységpárt 
vezetésével, szövetségben a szovjet hadsereggel és a többi baráti hadsereggel."20 

A béke és biztonság védelméhez a hadtudományi munka is jelentősen hozzájá
rul: bizonyos értelemben a gyakorlat előtt jár és új utakat talál a hadügy fej
lesztésére. Ugyanakkor a jelenlegi körülményekre való tekintettel számos prob
lémát át kell értékelni. A hadügy kérdéseinek tudományos megközelítése a 
Nemzeti Néphadsereg szárazföldi csapatainál folyó politikai és katonai tevé
kenység számára növekvő jelentőséggel bír. 

A béke biztosításának és az imperializmus erői megzabolázásának számunkra 
sok feladatot rejtő igénye elkerülhetetlenné teszi — a gazdasági, politikai és 
ideológiai területhez hasonlóan — a szövetséges fegyveres erők hadtudományi 
potenciáljának egyre erősebb koordinációját is. Ez lényegesen hozzájárul a 
Nemzeti Néphadsereg szárazföldi csapatainál jelentkező elméleti és gyakorlati 
problémák megoldásához. 

18 H. Hoffmann: 20 Jahre Warschauer Vertrag. (A varsói szerződés 20 éve) Berlin, 1975, 33. o. 
19 E Honecker beszámolója a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának 1978. 

május 24/25-i ülésén, Berlin, 1978. 9. o. L. még: A varsói szerződés politikai tanácskozó testületé
nek deklarációja, Neues Deutschland, 1978. november 24., 3. o. 

20 H. Kessler: Die Sowjetarmee. (A szovjet hadsereg.) Berlin, 1978. 2. füzet. 156. o. 
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