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Az NDK Hadtörténelmi Intézetének tudo
mányos folyóirata, a Militärgeschichte, 1985. 
évfolyamának szinte valamennyi számában 
megkülönböztetett figyelmet szentelt a fasiz
mus felett a ra to t t győzelem 40. évfordulójá
nak. Tanulmányok, dokumentumközlések, 
visszaemlékezések emlékeztek meg a győzelem
ről, illetve a második világháború eseményeiről. 
Az 1985/1. számot akár második világháborús 
számnak is tekinthetnénk, hiszen majdnem 
valamennyi írás ehhez az időszakhoz, esemény
hez kapcsolódik. 

Az 1985/1. számban publikált tanulmányt 
Horst Steigleder, a Karl Liebknechtről elne
vezett tisztiiskola tanára ,,A fasiszta haditenge
részet 1942-es »Lóugrás« hadműveletéhez" 
címmel. Az 1942 június—júliusában végrehaj
to t t tengeri hadműveletben a német haditen
gerészet a Szovjetunióba irányuló nyugati 
szállítmányokát igyekezett feltartóztatni, meg
semmisíteni. A nagy erőkkel végrehajtott 
manőverek ugyan jelentős eredményeket hoz
tak és nehézségeket okoztak a szállításban, de 
a konvojokat nem tud ták véglegesen feltar
tóztatni . A Szovjetunió számára fontos straté
giai cikkek eljutottak a „megrendelőhöz". 

A szárazföldi haderő egyik legfontosabb 
fegyvernemének, a páncélos csapatoknak az 
alkalmazásáról ír t tanulmányt Erich Menke 
alezredes. A szerző a német páncélos erők al
kalmazásában bekövetkezett változásokat, az 
alkalmazás elveinek fejlődését mutat ja be az 
1941 és 1945 közötti időszakban. Végkövetkez
tetése szerint a Szovjetunió elleni háború mu
t a t o t t rá a „fasiszta Németország páncélos 
elméletének elégtelenségeire és hiányosságai
ra" . 

Érdekes írást t e t t közzé az 1985/2. számban 
Peter Kolmsee, az Ernst—Moritz—Arndt— 
Universität (Greifswald) oktatója. A „Faj
higiénia és az egészségügyi tisztek. A Wehr
macht katonaorvosainak tisztiorvosi feladatai
hoz" címet viselő közlemény a német hadse
regben folytatott fajtisztasági felügyeletről, az 
orvosi feladatokról számol be, számos korabeli 
utasítást idézve, jelölve. 

Természetesen a legtöbb második világhá
borús írás a világháború utolsó időszakáról, a 
végkifejlethez közelítő hetek-hónapok esemé
nyeiről, illetve a különböző katonai és poli
tikai elképzelésekről szól. K é t szovjet törté
nész, Jevgenyij Kulkov és Oleg Rsecsenszkij a 
Militärgeschichte 1985/1. számában közölte 

„A Szovjetunió és a nyugati hatalmak poli
tikája és stratégiája a fasiszta Németország 
ellen az európai háború utolsó hónapjaiban" 
című tanulmányát. A szerzők — a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája Egyetemes Történeti 
Intézetének munkatársai — felvázolják írásuk
ban a szovjet és az angolszász elképzeléseket, 
és hadműveleteket, eseményeket. Munkájuk
ban ismételten feltűnik Budapest ostromával 
kapcsolatban — a magyar történészek által 
már cáfolt számszerűség — a 188 ezres német— 
magyar csoportosítás. 

Risvan Seinalov gárdaezredes (Baku) ugyan
csak a Militärgeschichte 1. számában közölt 
írást a 416. lövészhadosztályról. „A 416. 
lövészhadosztály harci útjának történetéhez a 
Szovjetunió nagy honvédő háborújában" cí
met viselő közlemény az azerbajdzsáni 416. 
lövészhadosztály rövid történetét tárja fel, 
bemutat ja a magasabbegység létrejöttét és 
harcait, amelyek Berlinben értek véget. A 
hadosztály tagjai közül a hosszú harci út a la t t 
többen is kiérdemelték a Szovjetunió Hőse 
címet. 

Dieter Rostovski egy másik magasabbegység 
harcainak bemutatására szentelt figyelmet. 
A szerző a 2. Lengyel Hadsereg 1945. április— 
májusi harcairól ír, „A keleti-szász területek 
felszabadítása a 2. lengyel hadsereg által 1945 
április—májusában" címet viselő tanulmá
nyában. 

Viszonylag keveset tudunk a második világ
háború európai eseményeinek utolsó időszaká
ban a német kapitulációig fel nem szabadított 
területekről, illetve épp hogy felszabdított 
területekről. Richard Rakowski tanulmányá
ban az utolsó német hídfőállásokról, illetve 
azoknak a hitleri vezetés elképzeléseiben sze
replő terveiről írt az NDK hadtörténelmi 
folyóirata 1985/1. számában „A keleti tengeri 
hídfők a fasiszta német imperializmus politikai 
és stratégiai terveiben" címmel. 

Érdekes, még nem közölt dokumentumot 
t e t t közzé bevezetővel és kommentárral ugyan
csak az 1. számban Kari Stich alezredes, a 
drezdai Friedrich Engels Katonai Akadémia 
tanára. A „Dokumentumok az 1. Belorusz 
Front bevetéséről a berlini hadművelet első 
fázisában, 1945" címmel közölt nyolc egykori 
irat keletkezési dá tuma és időpontja 1945. 
április 12. 03. óra. Valamennyi az 1. Belorusz 
Front alárendeltségébe tartozó hadseregek 
számára kiadott támadó direktívákat tar tal-
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mázza, részletesen felsorolva az egyes hadse
regek feladatait. A berlini hadművelet törté
netét (is) kutató történészek számára a doku
mentumok fontos adatokkal szolgálhatnak. 

A gazdaság és a hadigazdaság területén 
mozog Dietrich Eichholtz tanulmánya — Há
borús konjunktúra és kudarc. A német impe
rializmus gazdasági hatalmának alapjai a má
sodik világháború végén — a Militärgeschichte 
1985/2. számában. A szerző áttekinti a német 
ipar és finánctőke helyzetét, teljesítményét 
és hasznát a háborút megelőző és a háború 
a la t t i években. A tanulmányt számos eredeti 
adatokra építő táblázat egészíti ki. 

Ugyancsak az 1986. évi 2. számban olvas
ható Reinhardt Brühl vezérőrnagynak, az 
NDK Hadtörténelmi Intézete parancsnokának 
írása — 1945. május 8. A német földön a bé
kéért folytatott harc következményei és 
tanulságai — melyet a szovjet és NDK-beli 
történészek bizottságának X X I I I . kongresszu
sán mint referátumot adot t elő a szerző. 

Érdekes írás az 5. számban Natalija Lebe-
gyeváé. A történész Paulus vezértábornagy 
nürnbergi tanúkénti szereplését mutat ja be és 
uta l a nürnbergi perek egyéb vonatkozásaira is. 
í rásá t egy Paulus által 1946. január 9-én kel
tezet t és a Szovjetunió kormányához eljutta
t o t t levele zárja, amelyben Paulus a Szovjet
unió elleni Barbarossa-tervről, illetve annak 
előkészítéséről számol be. 

Talán nem mindenki előtt ismeretes, hogy a 
második világháború évei a la t t és azt meg
előzően is működöt t egy emigráns németeket 
tömörítő szervezet Nagy-Britanniában. Ursula 
Adam ennek a szervezetnek az 1941 és 1943 
közötti tevékenységébe, illetve annak egy 
részébe enged bepillantást az 1985/6. számban 
közölt írásában. Az „Antinazi — Germans 
Help Russia". Szabad Német Kulturális 
Szövetség és Szolidaritás a Szovjetunióval 
Nagy-Britanniában (1941—1943) címet viselő 
közleményből megismerkedhetünk a nagy-
britanniai német emigráció tevékenységével, 
a Szovjetunió ellen megindított német táma
dás utáni akcióikkal, amelyek révén lehetősé
geikhez képest jelentőseb összegeket gyűjtöt
tek és j u t t a t t ak el a Szovjetunióba, rendeztek 
és szerveztek szovjet filmesteket, koncerteket 
stb. 

Ma már többé-kevésbé ismeretes, hogy a 
háború utolsó hónapjaiban szinte mindegyik 
náci koncentrációs táborban kísérletek, előké
születek történtek felkelésekre, „önfelszabadí-
tásra" . Edgar Doehler és Steffen Darov cikke 
— Egy fegyveres önfelszabadítás terve és elő
készületei a sachsenhauseni koncentrációs tá
borban (1985/2. szám) — a sachsenhauseni 
koncentrációs tábor foglyainak terveiről, elő
készületeiről számol be. A politikai és hadi

foglyok mozgalma 1943 őszén indult meg. 
Megkezdődött a tervek kidolgozása, fegyve
rek, lőszerek gyűjtése. Az előkészületeket és a 
felkelés terveit az SS őrség nem ismerte. Kü
lönböző megtorló akcióik azonban 1944 nya-
rán-őszén többségükben azokat a foglyokat 
érték, akik a szervezkedés vezetői, beavatot
tal voltak. í g y a fegyveres önfelszabadításra 
nem kerülhetett sor és a tábor életben maradt 
lakóit a „halálmenetek" u tán a Vörös Had
sereg alakulatai szabadították fel. 

Visszaemlékezésében Dvmüriosz Ki/purosz a 
fasiszták által megszállt Görögország felszaba
dításáért folytatott küzdelemről szól írásában 
(Görögország fasiszta megszállás alóli felszaba
dításáért, 1986/1. sz.) A szerző Görögország 
Olaszország által tör tént megtámadásakor 
mint fiatal katona teljesített szolgálatot a 
hadseregben. A kapituláció u tán partizánként 
harcolt tovább. Egy SS bíróság távollétében 
halálra ítélte. Ez sem akadályozta meg abban, 
hogy tovább harcoljon a megszállók ellen 
hazája felszabadításáért. 

Visszaemlékezésben idézte fel a második vi
lágháború időszakában Moszkvában eltöltött 
éveket az N D K azóta már elhunyt nemzetvé
delmi minisztere, Heinz Hoffman hadsereg
tábornok is, az Objekt 12. című írásban 
(1985/6. szám). írásából az olvasó a Szovjet
unióban élő német antifasiszták életével, mun
kájával, a nácizmus ellen folytatott harcával 
ismerkedhet meg. 

Közvetlenül a második világháború befeje
zését követő hetek-hónapok eseményei közül 
dolgozott fel egyet-egyet Karl-Heinz Grafe és 
Helfried Wehner, illetve Gido Graehn. Az előbbi 
szerzőpáros a szovjet katonai hatóságoknak a 
szászországi antifasiszta-demokratikus átala
kuláshoz nyújtot t segítségét mutat ja be írá
sában — A szovjet katonai szervek segítsége 
a Szászországban meginduló antifasiszta
demokratikus fordulatban (1985/3. szám) —, 
míg Gido Graehn a berlini népi rendőrség 
1945-ös létrejöttének történetéhez közöl ada
lékokat. Mint írja, számos publikáció érintette 
már ezt a kérdést, de azok többsége az 1960-as 
években keletkezett és számos új eredmény 
muta tha tó ki az újabb kutatások nyomán. 
Graehn cikke bemutatja a rendőrségért, illetve 
a rendőrségen belül folytatott harcot, utal 
arra is, hogy a berlini rendőrség első vezetői 
közül többen a város kettészakítása után a 
nyugat-berlini rendőrség vezetői lettek. 

A második világháború befejezésének negy
venedik évfordulójára íródott tekintélyes szá
mú cikk mellett valamivel kevesebb hely ju
to t t a korábbi, illetve a Militärgeschichte ha
sábjain mindennapos aktuál-politikai, katonai 
témáknak. Ezek bemutatását kronologikus 
sorrendben, egy-egy esetben csak utalás
szerűén teszem meg. 
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Érdekes és figyelemre méltó írás Dieter 
Kiehme az 1985/6. számban. A szerző az állan
dó hadsereg létrejöttének előzményeiről, kez
deteiről értekezik. Mint írja, az állandó had
sereg alapjai, kezdetei IV. Frigyes Vilmos 
brandenburgi választófejedelem uralkodásá
nak időszakában jöt tek létre, amelyben jelen
tős szerepe volt a svédekkel folytatott állandó 
harcoknak. Érdekes táblázatban, különböző 
szerzők, történeti munkák alapján ad át
tekintést a brandenburgi hadsereg létszámá
nak alakulásáról az általa vizsgált időszakban 
(1640—1655). 

Ugyancsak a brandenburgi hadsereggel kap
csolatos Thomas Schmidt és Helmut Schnitter 
írása. A két szerző „Hugenották a branden
burgi-porosz hadseregben" című tanulmányá
ban a Franciaországból a brandenburgi vá
lasztófejedelemségbe menekült hugenották 
arányát , szerepét vizsgálja a brandenburgi— 
porosz hadseregben. Mint megállapítják, a tisz
t i ós altiszti karban, de a legénységi állomány
ban is jelentős számban voltak hugenották, 
akik a Nantes-i ediktum (1685 október) hatá
sára menekültek el Franciaországból. Ezeknek 
a hugenottáknak, akik az egyes időszakokban 
a brandenburgi hadsereg tisztikarának mint
egy tizenöt százalékát is adták, jelentős szere
pük volt a szervezési, takt ikai elképzelések ki
alakításában. A szerző összeveti a francia, 
illetve porosz szervezési sémákat és ennek 
megfelelően a havi zsoldszükségletet is. Vége
zetül megállapítja, hogy a hugenotta „beván
dorlók" jelentős mórtékben hozzájárultak a 
brandenburgi—porosz hadsereg fejlesztéséhez, 
a tisztképzés modernizálásához, a műszaki ós 
tüzér fegyvernemek fejlődéséhez. A későbbiek 
során is számos francia nevű katonai szakíró
val, szakemberrel találkozhatunk a porosz 
hadseregben. 

A Militärgeschichte 1985/6. számában olvas
hatjuk Michael Bunners lelkipásztor (Wismar, 
Szent Lélek templom) újabb írását, amelyben 
a franciák elleni felszabadító háború egyik női 
hőséről, Friederika Krügerről emlékezik meg. 
A „Friederika Krüger altiszt és biográfusa, 
Heinrich Biemann lelkipásztor" címet viselő 
írás röviden vázolja Friederika Krüger pálya
futását, a nevéhez és tetteihez fonódó emléke
zéseket. 

Elméleti síkon mozgó tanulmányt t e t t köz
zé az 1985/6. számban Heinz Helmut ós Rudolf 
Koschulla. A két szerző — írásuk címe : A had
történet helyéről Friedrich Engels munkáiban 
— Engels katonai-hadtörténeti munkáinak át
tekintését adja, elemzik ezen írások fejlődését, 
változásait és megállapítják, hogy Friedrich 
Engels volt az első katonai teoretikus, aki a 
fegyveres hatalom fejlődését, mint egy tör
vényszerű történelmi folyamatot, a társadalmi 
hajtóerők eredményét fogalmazta meg. 

„A porosz csendőrség alkalmazásának né
hány kérdéséhez a forradalmi munkásmozga
lom ellen 1889/90-ben" — e címet adta írásá
nak Klaus-Ulrich KeubJce (1985/2. szám). 
A szerző röviden áttekinti a porosz csendőrség 
létrejöttét, szervezetének változását, fejlődé
sét, majd példákat hoz a forradalmi munkás
mozgalom elleni alkalmazásáról. 

A repülés története iránt érdeklődő hazai 
olvasók számára is bizonyára izgalmas olvas
mányt jelent Jürgen Eichler két részben 
(1985/4. és 5. szám) közölt tanulmánya, „A ka
tonai léghajózás Németországban 1911—1914 
között és szerepe a német imperializmus há
borús terveiben". 

Az első világháború témakörében több írás 
is megjelent az 1985-ös évfolyam számaiban. 
Werner Scholz „A lipcsei községi politika sze
repe az első világháború előkészítésében" című 
tanulmányában (1986/4. szám) Lipcse városá
nak háborús előkészületeit, háborús hozzá
járulását vizsgálja. Mint írja, a helyi vonat
kozások feltárása jelentősen hozzájárulhat a 
háború előzményeinek, előkészületeinek a 
megismeréséhez. Tanulmányában bemutatja 
azokat az előkészületeket, a hadsereg számára 
nyújtott támogatást , amelyet Lipcse váro
sa te t t . 

Az első világháború éveiben szinte vala
mennyi hadban álló országban megjelentek a 
„népfölkelő" alakulatok. Ezek szervezése, fel
állítása különböző volt. Dieter Dreetz rövid ta
nulmányában — A német katonai hatóságok 
szerepe az ún. népfölkelés szervezeténél az 
első világháborúban (1985/4. szám) — a nép
fölkelés németországi megszervezéséről, a ka
tonai hatóságoknak abban játszott szerepé
ről ír. 

Az első világháború két tengeri ütközete 
elevenedik meg az 1985. évi 4. számban 
Volker Brunne tollából. A szerző „A coronel-i 
és a falklandi tengeri ütközet 1914-ben" címet 
viselő írása a német és a brit haditengerészet 
két első világháborús csatájáról számol be. 
A csendes-óceáni német haditengerészeti erők 
a chilei partok előtt — amint a szerző írja — 
taktikai győzelmet a ra t tak a brit erők felett 
(1914. november 1.), majd 1914. december 
8-án a falklandi tengeri csatában a német 
flotta megsemmisítő vereséget szenvedett. 
A brit hadihajók elsüllyesztették a SCHARN-
HORST, GNĽISENAU, LEIPZIG és a NÜRN
BERG hajókat. Velük együtt a császári hadi
tengerészet 2100 tagja szállt a sírba. Ez a ten
geri ütközet a későbbiekben is kihatot t a német 
hadiflotta lehetőségeire, próbálkozásaira. 

Az első világháború kitörése után röviddel 
Németországban (is) háborúellenes mozgal
mak szerveződtek, a baloldali szociáldemok
raták hamarosan felismerték a háború impe
rialista jellegét ós harcot indítottak a háború 
ellen. Ennek a háború alatt i forradalmi moz-
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galomnak a történetéről közölt tanulmányt 
a folyóirat 1985/4. számában Eckhardt Müller, 
„Az első világháború alat t i németországi for
radalmi háborúellenes mozgalom történetéhez" 
címmel. 

A Militärgeschichte korábbi évfolyamaiban 
olvashattunk már hosszabb-rövidebb írásokat 
a német hadsereg és az oroszországi forradal
mak, illetve a fiatal szovjet állam „kapcsola
tairól". Dieter Langehr az 1985/4. számban a 
Litvániában megszálló feladatokat teljesítő 
10. német hadsereg és a litvániai szovjethata
lom kapcsolatáról ír „A 10. német hadsereg 
katonatanácsa és a szovjet hatalom létrejötte 
Vilniusban 1918-ban" c. írásában. Mint kimu
tat ja , a német hadsereg katonatanácsának je
lentős szerepe volt a vilniusi szovjethatalom 
létrejöttében, amelyet támogatot t és a katona
tanács és a forradalmi erők között szoros 
kapcsolat jö t t létre. 

Természetesen nem a vilniusi példa volt a 
tipikus. A német hadsereg az októberi forra
dalom győzelme után is aktívan részt vet t a 
Szovjet-Oroszország elleni támadásokban és 
igyekezett minél nagyobb területeket elfog
lalni. A Breszt-Litovszkban megkötött béke 
után is aktívan támogat ták az ellenforradalmi 
erőket és igyekeztek nyomást gyakorolni a 
szovjet kormányra. Ennek az időszaknak, a 
német elképzeléseknek és az intervenciónak 
az összefoglalását olvashatjuk Alekszander 
Kozlov „A szovjet-oroszországi német inter
venció kiterjesztése és kudarca 1918-ban" 
címet viselő írásában. 

A Militärgeschichte 1985/4. száma gyakor
latilag minden írásában az első világháború 
időszakának egyes eseményeivel, jelentősebb 
ütközeteivel foglalkozik. Az ismertetés végére 
hagyott , a számban az első helyen szereplő 
írás is ezt teszi. Szerzője Willibald Outsche, 
aki „Az első imperialista világháború törté
nelmi tapasztalatai és általános tanulságai" 
című tanulmányában az NDK (had)történet-
írás véleményét foglalja össze lényegében az 
első világháború jellegéről, lefolyásáról, meg
ítéléséről. 

Kronologikus sorrendben haladva a Militär-
geschichtében megjelent munkák ismertetésé
ben, a következő helyre Horst Kühe tanulmá
nya (1985/2. szám) kívánkozik. A szerző a 
spanyol polgárháborúban részt ve t t német 
internacionalistáknak állít emléket és mutat ja 
be harcukat a „Német nemzetköziek a spanyol 
nép nemzeti-forradalmi háborújában" című 
tanulmányában, amelyből képet kapunk a 
német nemzetközi zászlóaljak megszervezésé
ről, szerepéről. 

H a nem is a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelő széles teret kapot t az 1985-ös évfo
lyamban a második világháborút követő évek 
katonapolitikai-hadtörténeti területe, de még 

így is számos írás foglalkozik ezzel a korszak
kal. 

Krystan Andonov tanulmányában — „A Bol
gár Kommunista Pár t szerepe a Bolgár Nép
hadsereg átalakításában 1944—1946-ig" 
(1985/5. szám) — az új bolgár hadsereg létre
jöttének körülményeit, a kommunista pár t 
szerepét elemzi. 

Dokumentumközlés Werner Padé írása az 
1985/6. számban. A kubai fegyveres erők létre
jöttéről szóló törvényt ismerteti (Kuba forra
dalmi haderőinek létrehozásáról szóló törvény 
1959. október 16.) 

Gregor Putensen „A svéd biztonsági politika 
néhány aspektusához" című munkájában 
(1985/6. szám) a semleges Svédország bizton
sági politikáját mutat ja be. 

Az 1980-as évek egyik legjelentősebb, ko
moly kihatásokkal fenyegető nemzetközi konf
liktusa volt a „Falkland válság". J osej Drabeh 
t a n u l m á n y a — A Falkland-i konfliktus okai, 
lefolyása és eredményei (1985/5.) — a válság 
kirobbanásának előzményeit, a történelmi 
előzményeket, a rövid de számos emberéletet 
követelő harcokat és a harcok nyomán kiala
kult helyzetet vizsgálja. 

Az ismertetésben felsorolt, röviden bemuta
to t t tanulmányok, közlemények mellett még 
számos írás foglalkozik a szocialista országok 
hadseregeinek fejlődésével, szerepével (Hel
mut Tobler: Azonosságok és közös jellemvoná
sok az európai népi demokratikus országok 
hadseregeinek felállításában és fejlődésében 
1985/3., Wilfried Hanisch—Klaus-Peter Meis
ner: A szocialista fegyveres erők békefenntartó 
szerepének történelmi fejlődéséhez 1985/3.) 

A Militärgeschichte 1985-ös évfolyamát csak 
reprezentatívan bemutató munkák mellett 
még számos visszaemlékezés, évfordulós meg
emlékezés, tudományos beszámoló, bibliográ
fiai összeállítás és recenziók színesítik a palet
t á t . 

Magyar vonatkozású írás nem található az 
1985. évfolyamban, igaz az 1985/3. számban 
Wilfried Morgenstern tollából a német olvasó 
áttekintést kap a Hadtörténelmi Közlemények 
1981., 1982. és 1983. évfolyamának írásairól, 
míg az 1985/5. számban megjelent bibliográ
fiában, több a Hadtörténelmi Közlemények
ben megjelent tanulmány, közlemény is sze
repel. 

Megvonva a Militärgeschichte 1985. évfo
lyamának mérlegét, azt kell mondanom, hogy 
a megszokott színességgel és tar talmi gazdag
sággal találkozhatunk a folyóirat hasábjain. 
Az érezhetően tematikusán szerkesztett szá
mok elsősorban az első és a második világhá^ 
ború, valamint a második világháború után* 
korszak kutatóinak nyújthatnak segítséget. 

Szakoly Sándor 
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