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ZACHAR JÓZSEF 

„A HADTÖRTÉNELEM KORUNK O S Z T A L Y H A R C A B A N " 

Az NDK Nemzeti Néphadseregének tudományos ülése Karl Marx születésének 
165. és halálának 100. évfordulója alkalmából 

1983. március 24-én (Potsdamban az 
NDK Hadtörténelmi Intézete adott otthont 
annak a nagyszabású tudományos ren
dezvénynek, amely a Kari Marx-emlék
évre tekintettel, életművéből kiindulva, 
a hadtörténelmet, mint a magas szintű 
harckészültség és a szükséges harci erő 
hatékony tényezőjét vizsgálta korunk 
osztályharcának összefüggéseiben. Az 
ülésen részt vettek az NDK Nemzetvé
delmi Minisztériumának vezetői, az 
NSZEP Központi Bizottságának képvise
lői, az NDK társadalomtudományi inté
zeteinek vezetői, az NDK Nemzeti Nép
hadseregének, Határőrségének és Polgári 
Védelmének vezető beosztású parancsno
kai és politikai munkásai, továbbá az 
NDK-ban ideiglenesen állomásozó szov
jet katonai erők parancsnokának politi
kai helyettese, valamint a testvéri had
seregek hadtörténelmi intézeteinek kép
viselői. 

Az ülést Prof. dr. Reinhard Brühl ve
zérőrnagy, az NDK Hadtörténelmi Inté
zetének parancsnoka nyitotta meg. Üdvö
zölte a megjelenteket, majd azt hangsú
lyozta, az ülés ahhoz kíván hozzájárulni, 
hogy Kari Marxnak a német hadtörté
nelemmel kapcsolatos elméleti és mód
szertani felismeréseit még jobban, még 
céltudatosabban és még hatékonyabban 
lehessen alkalmazni. 

Ezt követően Heinz Hoffmann hadse
regtábornok, az NSZEP KB Politikai Bi
zottságának tagja, az NDK nemzetvédel
mi minisztere tartotta meg referátumát. 
Bevezetőben kiemelte, hogy a Marx ál
tal megalapozott, Engels és Lenin által 
továbbfejlesztett hadelméletből és kato
napolitikai nézetekből a szocialista német 
államot védő haderők új ösztönzéseket és 
indíttatásokat kívánnak nyerni, hogy a 
jövőben is hűen és felelősségteljesen tel
jesíthessék osztálymegbízatásukat, az 
NDK védelmi erejének állandó fokozásá

val megóvják a népeket egy harmadik 
világháborútól és biztosítsák a fejlett 
szocializmus építését német földön. A tu
dományt forradalmi erőnek tekintve 
nemcsak ideológiai-elméleti területen, 
hanem a gyakorlatban is fontos szerepet 
játszik a gazdaság, politika és háború 
összefüggéseiről szóló marxi elmélet. 

Az előadó ezt követően a marxi—lenini 
hadtörténelemnek, mint tudományos 
diszciplínának a párt ideológiai harcá
ban betöltött szerepét elemezte. Hang
súlyozta, hogy Marxnál a hadtörténelem 
is a munkásosztály és pártja számára ki
dolgozott forradalmi stratégia és taktika 
egyik szükségszerű eleme volt. Az osz
tályharc formáiba beleértette a fegy
veres harcot is, így a proletariátusnak 
ezt is el kell sajátítania, hogy teljesít
hesse történelmi küldetését, a kizsákmá
nyolás, elnyomás és háború nélküli világ 
megteremtését. Marx és Engels a had
történelmet kiemelte egyes események 
esetleges felfedéséből és leírásából, sőt 
a hadtörténelmi folyamatok tudományos 
kutatásának és az abból következő tör
vényszerűségek feltárásának szintjére 
emelte. Ennek eredményeként pedig tu
dományos érveket adtak a munkásosz
tálynak, amelyek segítségével az felis
merheti a háború valódi okait és jelle
gét, így létérdekeinek megfelelően fog
lalhat állást és eleget tehet felszabadító 
és békeküldetésének. Marx és Engels szá
mára a katonai erő alkalmazása mégis 
az utolsó eszköznek számított, amelyet a 
burzsoázia kényszeríthet rá az alapvetően 
békeszerető és békére hajló proletariá
tusra. Ezt a gondolatot éppen napjaink
ban szükséges nyomatékosan hangsúlyoz
ni. Mivel azonban szükség lehet a fegy
veres erő alkalmazására, a hadügy és a 
háborúk elemző kutatása korunkban is 
elengedhetetlen. Eközben a hadelméle
tet és a katonapolitikát mindenkor, az 
adott konkrét szociális-gazdasági és tár
sadalmi-történelmi feltételekből kell leve-
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zetni. így az eddiginél nagyobb figye
lemmel kell feltárni a kapitalizmusból a 
szocializmusba való átmenet korában a 
nemzetközi erőviszonyok ellentmondásos 
fejlődését, mindenekelőtt azokat a mód
szereket, amelyekkel az imperializmus 
meg akarja akadályozni a forradalom 
továbbterjedését. A kapitalizmus általá
nos válságával összefüggésben a hadtör
ténelem adhat választ a válság és háború 
összefüggésének kérdésére, ez a válasz 
viszont a vezető katonai személyiségek 
számára tanulságos, és ezáltal a hadtör
ténelem a párt politikai harcában érté
kes eszköz. Ugyanakkor a hadtörténelem 
a hadseregre és háborúra vonatkozó, azo
kat történetiségükben vizsgáló és össze
függéseiben elemző tevékenységével erős 
fegyver az ideológiai harcban is. A had
történelem tanulmányozása koncentrál
tan közvetíti azokat az ismereteket, ame
lyek szükségesek a helyes döntésekhez 
és amelyek egyúttal erősítik az ügyünk 
legyőzhetetlenségébe vetett hitet és meg
győződést. Ezek az ismeretek ugyanakkor 
ösztönzőleg hatnak a hadelmélet terén 
is. 

Előadása következő részében Heinz 
Hoffmann az imperializmus háborús elő
készületeinek leleplezésével kapcsolato
san szólt a hadtörténészek felelősségéről. 
Kiemelte, hogy éppen a hadtörténelem 
tudományos művelése jelentősen hozzá
járul ahhoz, hogy feltárjuk, milyen konk
rét történelmi, gazdasági és politikai 
okok eredményezik a kizsákmányoló tár
sadalmak háborúit, hogyan keresnek ki
utat az uralkodó osztályok társadalmuk 
belső nehézségeiből és válságából hábo
rús kalandok révén. A kapitalista társa
dalmi rendszer általános válságfolyama
tának kiéleződésével fokozódott az im
perialisták kiszámíthatatlansága és a koc
káztatásra való hajlandósága. Az Egye
sült Államok kormányzata a világtörté
nelem legnagyobb szabású fegyverkezési 
programjával kíván abba a helyzetbe ke
rülni, hogy mindenfajta háborút sikere
sen vívhasson meg. Ez a szocializmussal 
való „totális szembekerülés" politikájá
nak irányvételét jelzi. A politikai zsaro
láson és a gazdasági gyengítésen túlme
nően így a szocializmust építő országok, 
elsősorban a Szovjetunió, nyílt, akár 
fegyveres megtámadásával is számolnunk 
kell. Az USA-imperializmus képviselői 
viszonylag nyíltan beszélnek arról, hogy 
még ebben a században meg kell semmi
síteni a szocializmust, mint világrend
szert, és biztosítani kell saját világural
mukat. Az erre való készülődés jegyében 
az általános fegyverkezés a társadalmi 
élet minden területére kiterjed, ugyan
akkor a katonai stratégia különleges he
lyet foglal el a politikai döntéshozatal

ban. Az USA fő szövetségesének, az 
NSZK-nak a kül- és hadpolitikájában is 
éleződő agresszivitással kell a jövőben 
számolni. Ennek jegyében a két világ
rendszer határán minőségileg megújítják 
a külföldön levő, eddig is legerősebb 
amerikai a'tomfegyver-arzenált. Ez együtt 
fog járni, ahogyan erre egyes jelekből 
már következtetni lehet, újabb antikom
munista és szovjetellenes támadásokkal, 
amelyek a szocialista világrendszer belső 
bomlasztását célozzák. Fel kell tehát ké
szülnünk az imperialista hazugságok és 
történelemhamisítás leleplezésére. 

Ezt követően az NDK nemzetvédelmi 
minisztere a szocializmus és a béke dia
lektikájáról szólt. A marxizmus klasszi
kusainak ezzel a hadelméleti és hadtör
ténelmi örökségével kapcsolatosan első
ként azt hangsúlyozta, hogy a nemzetkö
zi helyzet veszélyes kiéleződése időszaká
ban is elsődleges az életért, a békéért ví
vott küzdelem. A szocializmus és a béke 
lényegi egységét már Marx hangsúlyoz
ta, a békeharc a munkásmozgalomnak 
kezdettől fogva hagyománya. A békéért 
és biztonságért vívott küzdelem korunk
ban nagy erőfeszítéseket igényel, fenn 
kell tartani a katonai egyensúlyt, hogy a 
szocialista államok elháríthassák az ag
resszív imperialista politikából fakadó 
veszélyeket. A iNATO által erőltetett 
fegyverkezés a szocialista védelmi koalí
ciótól óriási erőfeszítéseket kíván meg. 
Társadalmi fejlettségéből fakadó minden 
előnyét, minden erőforrását tudatosan 
és tervszerűen mozgósítani kell minden 
szocialista országnak, hogy az imperialis
ta agresszoroknál jobban felkészült le
gyen a fegyveres harcra. Csakis akkor 
győzhetik le a béke erői békében az ag
resszort, miközben határozott politikai és 
katonai cselekedettel elhárítják az im
perialista ellenforradalmi diverziókat. 
Csakis akkor akadályozhatják meg a há
borút, ha azt az imperializmus számára 
halálos kockázattá teszik. Meggyőződé
sünk, hogy korunkban a háború nem el
kerülhetetlen sorsszerűség, meggyőződé
sünk, hogy az emberiségnek nem kell el
pusztulnia. A szocializmus erőpozíciói 
láttán az imperializmus mindeddig helyi 
háborúkkal próbálkozott. A hadtörténé
szek állandó feladata, hogy ezek elemzé
sével a levonható hadművészeti és had
tudományi következtetésekhez hozzáse
gítsenek. Ugyanígy feladatuk, hogy a 
Varsói Szerződésben egyesült szocialista 
fegyveres erők hadgyakorlatainak gazdag 
tapasztalatát feltárják a jelenlegi és jö
vendőbeli feladatok megoldása számára. 
A béke védelme és a szocializmus továb
bi erősítése a hadtörténészektől további 
erőfeszítéseket igényel az ideológiai harc 
még hatékonyabb támogatása területén 
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is. Ennek érdekében a kutatási eredmé
nyeket, meggyőző módon közvetítve, át 
kell adni az oktatás és propaganda szá
mára. 

Befejezésül Heinz Hoffmann az NDK 
hadtörténelmi kutatása számára össze
foglalta a legfontosabb napi feladatokat. 
Ezek : az NDK Nemzeti Néphadserege, 
Határőrsége és Polgári Védelme történe
tének eddiginél intenzívebb kutatása és a 
kutatási eredmények hasznosítása elsőd
legesen a fegyverbarátság területén, a 
NATO haderőinek és katonai doktríná
jának folyamatos kutatása, az elméleti, 
anyagi és ideológiai téren való háborús 
előkészületek elemzése, az 1945 óta ki
robbantott háborúk és háborús konflik
tusok feltárása, a kutatási eredmények 
átadása a hadelméleti munka számára, 
az 1945 előtti német hadtörténelemről 
eddig szerzett ismereteket gazdagító ku
tatások, a csapattörténetírás meggyorsí
tását szolgáló segélynyújtás. 

A nemzetvédelmi miniszter referátu
mához elsőként dr. Egbert Fischer ezre
des (Wilhelm Pieck Katonapolitikai Fő
iskola) szólt hozzá. Korreferátumának té
mája az volt, miként fogták fel a mar
xizmus—leninizmus klasszikusai a szocia
lista hazafiság és a proletár internacio
nalizmus egységét a szocializmus védel
mében. Kiemelte, hogy korunk jelenlegi 
osztályösszeütközései egyértelműen bizo
nyítják, mennyire nem lehet megérteni 
és megoldani a béke és szocializmus meg
védésének, a világforradalmi folyamat 
előrehaladásának' kérdését a nemzeti és 
nemzetközi jegyek dialektikájának mély 
elemzése nélkül. Az így felismert fejlő
dési tendenciák fokozzák a felelősséget, 
hogy korunk minden politikai és katonai 
kérdését osztályalapon közelítsük meg. 
A szocializmus világméretű győzelmének 
nélkülözhetetlen alapfeltétele, hogy a 
proletariátus minden országban legyőzze 
saját burzsoáziáját és azzal szemben 
megteremtse a proletárdiktatúrát az el
ért siker megőrzése érdekében. A külső 
ellenforradalmi támadások ellen pedig a 
győztes szocialista forradalomnak meg
felelő védelmet biztosító új típusú hadse
reget kell létrehoznia. Miután a szocializ
mus több országban győzött, természetes 
a közös katonai szervezet, a harcközösség, 
a fegyverbarátság. Az imperialista pszi
chológiai hadjárat éppen ezt szeretné 
szétroppantani, amikor a nemzeti sajá
tosságok túlhangsúlyozásával igyekszik 
éket verni a szociálist» országok és had
seregeik közé. 

Ezt követően Kurt Gottwald vezérőr
nagy (Nemzetvédelmi Minisztérium) Kari 
Marx hadelméleti örökségéről, a Nemze
ti Néphadseregben folyó hadtudományi 

munkásság alapjáról beszélt. Hangsú
lyozta, hogy egyetlen kizsákmányoló osz
tály sem hagyja el a történelem színpa
dát, míg az uralma fenntartását célzó 
harc minden lehetőségét ki nem próbál
ta, így ma jelentős helyet foglal el a had
tudományi munkában mindazoknak a fo
lyamatoknak az elemzése, amelyek a 
NATO imperialista agressziójának előké
születi szférájába tartoznak. Ugyanilyen 
fontosak a Varsói Szerződés vezető szer
vei és csapatai közti együttműködés to-
fokozását célzó vizsgálatok. 

A külföldi résztvevők közül kapott szót 
Prof. dr. Pavel Andrejevics Zsilin altá
bornagy, a Szovjetunió Tudományos Aka
démiájának levelező tagja, a szovjet 
Hadtörténelmi Intézet parancsnoka. Kor
referátumában a katonai káderek kikép
zésével és nevelésével kapcsolatosan szólt 
a hadtörténelem szerepéről és funkciójá
ról. Bevezetőben kiemelte, hogy a had
történelem a hadelmélet és a katonai 
gyakorlat számára az általánosítható har
ci tapasztalatok megőrzője. De a mar
xizmus klasszikusai számára a hadtör
ténelem tanulmányozása azt is lehetővé 
tette, hogy jobban behatoljanak a há
ború és politika kölcsönös összefüggései
be és ezek elemzésével kidolgozzák a 
forradalmi munkásmozgalom stratégiá
ját és taktikáját, viszonyát a háborúhoz, 
hadsereghez, militarizmushoz és a saját 
katonai szervezetekhez. Ezek alapján, 
folytatta az előadó, a szovjet hadtörté-' 
nelem a honvédő harcok feltárásával és 
bemutatásával a hazafias és proletár in
ternacionalista nevelést, a katonai ta
pasztalatok kutatásával és általánosítá
sával a hadügy gyakorlati fejlesztését, a 
hősiesség, bátorság és áldozatkészség fel
tárásával és népszerűsítésével a szovjet 
haza és a testvéri szocialista országok 
védelmére irányuló készség fejlesztését 
segíti. Mindez egybefonódva és egjyütte-
sen jelentős szerepet játszik a katonai 
káderek kiképzésében és nevelésében — 
fejezte be sok példával alátámasztott fej
tegetését a korreferens. 

Siegfried Meusel alezredes (Zabéit ma
gasabbegység) korreferátumában a csa-
pattörténctírásnak a politikai-ideológiai 
munkában játszott szerepét elemezte. Be
számolt arról, hogy az egyes alegységek
ben működő hagyományőrző körök a 
névadó forradalmi életpályájának bemu
tatása, a helyőrségi forradalmi hagyo
mányainak ébrentartása mellett nagy fi
gyelmet fordítanak az alegység történe
tére, az abban korábban szolgáltak tel
jesítményére is. Ebből nő ki a csapat
krónikát meghaladó szintű csapattörté
netírás. A kiemelkedő teljesítmények 
megismerése hasonlók elérésére ösztö-
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nöz, és ezt az agitációs és propaganda
munka tudatosan hasznosíthatja. 

Ezután Prof. dr. Wilhelm Nordin al
tengernagy (Karl Liebknecht Haditenge
részeti Főiskola) a hadtörténelmi isme
reteknek és tapasztalatoknak az oktatás
ban való hasznosításáról szólt. Kiemelte, 
hogy Kari Marx életműve a tudósé és a 
forradalmáré, így a hadtörténelem poli
tikai-ideológiai funkciójára helyezik a fő 
hangsúlyt. A háborúk és a hadművészet 
tanulmányozásával kívánják elevenné 
tenni a hallgatókban a haladó és for
radalmi katonai hagyományokat. Külön 
figyelmet fordítanak a saját haderőnem 
múltjának elemzésére. E tárgy oktatása 
egyidőben tudatformáló és a gyakorla
tot befolyásoló hatású. A hatás fokozá
sát segítik elő az önképzőköri kabinet
foglalkozások. 

Prof. dr. Ernst Diehl, az NSZEP KB 
tagja, a KB mellett működő Marxizmus— 
Leninizmus Intézet igazgatóhelyettese, az 
NDK Történelemtudományi Tanácsának 
elnöke „Hadtörténelem és szocialista tör
ténelemtudat' címmel tartott korreferá
tumot. Ebben azt hangsúlyozta, hogy a 
(hadtörténelmi kérdésekkel, a forradalmi 
munkásosztály katonai teljesítményeivel, 
a párt hadpolitikai kérdéseivel, a prole
tariátus fegyveres harci hagyományaival 
való foglalkozásnak régóta szilárd helye 
van a történelemtudományi intézetekben 
folyó kutatómunkában is, ahogyan azt 
számos publikáció tanúsítja. 

Prof. dr. Wolfgang Scheler sorhajóka
pitány (Friedrich Engels Katonai Aka
démia) a háborúra és hadseregre vonat
kozó marxi—lenini elmélet és a szocia
lista békestratégia dialektikáját vizsgálta 
hozzászólásában. Kiemelte, hogy nap
jainkban a munkásosztály, a szocializmus 
legalapvetőbb érdeke a béke,, ezért a szo
cialista békestratégia az uralkodó és ez 
határozza meg, hogy a háborúra és a 
haderőkre vonatkozó tanok közül melyek 
kerülnek előtérbe és e téren milyen el
méleti kérdések megoldása válik elsőd
legessé. Ezek közül azt elemezte, hogy 
a háború ugyan továbbra is a politika 
más, erőszakos eszközökkel való folyta
tása, azonban a háború történelmi meg
jelenési formájában beállt alapvető vál
tozás következtében az imperializmus 
akarata ellenére a nukleáris háború már 
irracionális, objektíve nem alkalmas a 
politika folytatására. A szocializmus bé
kestratégiájának ez az alapja és ez ha

tározza meg katonai erőfeszítéseit is, 
amelyek arra irányulnak, hogy lehetet
lenné tegyék az atomfegyverekkel vívan
dó háborút ereményező globálstratégiai 
szituációt. 

Befejezésül Prof. dr. Gerhard Förster 
ezredes (Hadtörténelmi Intézet) korrefe
rátuma hangzott el az ideológiai küzde
lemből fakadóan a hadtörténelemre há
ruló feladatokról. Hangsúlyozta, a mai 
polgári hadtörténetírás arra kényszerül, 
hogy ideológiailag elleplezze az imperia
lizmusban a nép és a hadsereg között 
éleződő objektív ellentmondást. Ennek 
elérésére differenciálás nélküli képet ad
nak a hadtörténelemről, sőt visszaélnek 
haladó hagyományokkal is, amelyeket 
beépítenek reakciós koncepciójukba. 
Mindez azt jelenti, hogy a marxista—le
ninista hadtörténelemnek még intenzí
vebben, sokoldalúbban és differenciál
tabban kell szembeszállnia a polgári had
történetírással a kutatás, publikálás', ok
tatás és propaganda területén egyaránt. 

A tudományos ülés Ernst Hampf altá
bornagy (Nemzetvédelmi Minisztérium) 
zárszavával ért véget. Ebben kiemelte, 
hogy Karl Marx tanítását forradalmár 
harcosok új generációi naponta újra élet
tel töltik meg. A felszólalások tanúsí
tották, hogy eleven örökség a szocializ
mus és a béke egysége, ez testesül meg a 
szocialista haza fegyveres védelmében, a 
szocialista fegyveres erők ezzel a békét 
is biztosítják. A hadtörténelem a maga 
tudományos eszközeivel ehhez úgy já
rul hozzá, hogy leleplezi az emberiség
és haladásellenes imperialista rendszert, 
háborús előkészületeit és békét veszé
lyeztető stratégiáját. A hadtörténelem 
a haderőkben folyó politikai-ideológiai és 
hadelméleti munka alkotórésze, amely a 
személyi állomány felkészítésében, kom
munista nevelésében és személyiségfor
málásában nélkülözhetetlen. 

Befejezésül feltétlenül meg kell emlí
tenünk, hogy a honvédelem erősítése ér
dekében a hadtörténelmi kutatás, okta
tás, publikálás és propaganda terén vég
zett kiemelkedő érdemeiért Erich Ho-
necícemek, az NSZEP KB főtitkárának, 
az NDK Nemzetvédelmi Tanácsa elnö
kének nevében Heinz Hoffmann hadse
regtábornok, nemzetvédelmi miniszter 
ezen a tudományos ülésen nyújtotta át 
a Scharnhorst-érdemrendet az NDK 
Hadtörténelmi Intézetének, amely most 
ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. 
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