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Ez év április 20—21-én ünnepeltük Németország Szocialista Egységpártja 
fennállásának 20. évfordulóját. E párt vezetésével a Német Demokratikus 
Köztársaság dolgozói a politikai, gazdasági és társadalmi élet minden terüle
tén történelmi eredményeket értek el. Ezek közül legjelentősebb az, hogy a 
német terület egyharmadán — az NDK-ban — a szocialista gazdasági és tár
sadalmi átalakulás révén a német történelem legnagyobb forradalma valósult 
meg. Az NDK léte egyik fontos gátja annak, hogy Nyugat-Németország im
perialista és militarista körei ne robbanthassanak ki egy revansháborút. Az 
NDK államformájának és társadalmi rendszerének fejlődése és jellege, a bé
két és a haladást szolgáló politikája teljes egészében megfelel a Hitler-elle
nes koalíció, a potsdami egyezmény és az Egyesült Nemzetek Alkotmányá
ban lefektetett elveknek — mindenekelőtt korunk jellegéből adódó követel
ményeknek. 

Az NDK pártjának és kormányának vezetésével kivívott eredmények kü
lönösen értékesek, mivel a Nyugat-Németországban uralkodó imperializmus 
és militarizmus fölöttébb agresszív és kalandor jellegű. Céljuk az NDK poli
tikai elszigetelése, ideológiai fellazítása, gazdasági gyengítése és katonai ak
ció útján való bekebelezése — és ezzel egy időben döntő csapást mérni az 
egész szocialista táborra. Tevékenységüket hosszú ideig megkönnyítette, hogy 
az NDK és Nyugat-Németország, valamint az NDK és Nyugat-Berlin között 
1961 nyaráig a határok nyitottak voltak. 

Az NŠZEP vezetésével kivívott eredmények nemcsak az NDK fejlődése 
szempontjából, hanem az egész német nép számára is nagy jelentőségűek, 
és közvetlenül összefüggnek Németország nemzeti kérdésének megoldásáért 
folytatott küzdelemmel. Hiszen a béke biztosítása és a szocializmus erősí
tése terén elért minden siker gyengíti a nyugatnémet imperializmust és 
egyengeti az egységes, békeszerető és demokratikus Németország újjászüle
tésének útját. 

Elért eredményeink nemzetközi jelentőségét növeli az a körülmény, hogy 
az NDK és Nyugat-Németország határa nemcsak a két német állam, hanem 
ugyanakkor a szocialista és a kapitalista tábor ^közötti határvonal is Euró
pában. Ezért az NDK erősítése és határainak védelme egyúttal a szocialista 
tábor biztonságát is szolgálja, kontinensünk nyugati, leginkább veszélyezte
tett szárnyán. 
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Az NDK katonapolitikájának elvi alapjai és gyakorlati megvalósítása 1956-ig 

Az NDK pártja és kormánya a békéért több területen is harcol. Az egyik 
a leszerelésért folyó küzdelem, amelynek célja a háború száműzése a német 
nép és az egész emberiség életéből. Nyugat-Németország a nyílt újrafelfegy-
verkezés következtében a NATO legfontosabb katonai bázisává vált, ezért 
a német leszerelésért folyó harc jelentősége megnövekedett. Az NDK kor
mánya és az NSZEP az elmúlt években számtalan javaslatot nyújtott át az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének és mindenekelőtt a bonni kormánynak, 
hogy elősegítse Németország leszerelését, és ezzel egyidejűleg siettesse a 
világméretű leszerelést is. Nyugat-Németország uralkodó körei azonban 
ezeket a javaslatokat elutasították, és tovább folytatták a háborús felkészü
lést, ezért az NDK kormányának egyre nagyobb gondot kellett fordítania 
politikája másik fő feladatára, az NDK fegyveres védelmének állandó biz
tosítására is. Fontos katonapolitikai kérdéssé vált az ország fegyveres vé
delmének megfelelő időben és mértékben való megszervezése. Ennek leg
jelentősebb eredménye a Német Nemzeti Néphadsereg létrehozása, továbbá 
a Szovjet Fegyveres Erők és a Varsói Szerződés többi haderőivel a szoros 
fegyverbarátság kifejlesztése. 

Az NDK katonapolitikájához elsősorban az alábbi elvek szolgálnak alapul: 
— alá kell rendelni az összpolitikának, azt kell támogatnia és annak cél

jait kell szolgálnia; 
— biztosítani kell az állandó katonai fölényt a várható fő ellenféllel szem

ben. Meg kell adadályozni, hogy az agresszív erők katonai terveiket meg
valósíthassák ; 

— állandóan készenlétben kell állani szövetségeseinkkel szembeni köte
lezettségünk teljesítésére. 

Felvetődhet a kérdés, miként egyeztethető össze ezekkel az elvekkel az a 
tény, hogy a Német Nemzeti Néphadsereg megszervezésére csak 1956-ban 
került sor. A felelet erre a kérdésre Németország háború utáni fejlődésé
nek sajátosságaiban keresendő. A Német Kommunista Párt (NKP) már 1945. 
június 11-én célul tűzte ki egy egységes, demilitarizált, antifasiszta Német
ország létrehozását, és megmutatta az ahhoz vezető utat.1 

Ez a célkitűzés megfelelt a potsdami egyezményben lefektetett elveknek 
is.2 Ezt a koncepciót a NSZEP magáévá tette.3 A párt annak idején még 
nem vette számításba a hadsereg létrehozását. Ennek, a fennálló körülmé
nyeket figyelembe véve, nem is voltak meg a feltételei: nem volt német 
központi hatalom; az országot megszállva tartották a győztes hatalmak had
erői, melyeknek főparancsnokai közösen gyakorolták a legfőbb kormány
hatalmat a szövetségesek ellenőrző tanácsában és az egyes megszállási öve
zetekben. 

Mialatt Németország keleti felében a párt koncepciója és a potsdami egyez
mény határozatainak szellemében jártak el, addig a nyugati hatalmak — 
titkos szövetségben a német reakciós erőkkel — szabotálták a megállapo
dások végrehajtását. Lépésről lépésre restaurálták Nyugat-Németországban 
az imperialista hatalmi pozíciókat, s végül a bonni különállam megalapí
tásával kiszakították azt a német nemzetközösségből. Ezzel egyúttal meg
teremtették az új raf elf egy vérzés meggyorsításának és a német imperializ
mus új hadserege felállításának legfontosabb feltételét. 

1 Lásd a Nemet Kommunista Párt 1945. június U-i felhívását. Walter Ulbricht: Zur Ge
schichte der neuesten Zeit. I. köt. 1. félkötet, Berlin, 1955. 370. és az ezt követő oldalak. 

2 Lásd a potsdami megegyezés IH. szakaszát. Potsdamer Abkommen und andere Doku
mente, Berlin, 1950. 15. és az ezt követő oldalak. 

3 Lásd: Dokumente der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Berlin, 1948. 5. és az 
ezt követő oldalak. 
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Erre a hazafias erők 1949. október 7-én az NDK megalakításával vála
szoltak. Ez azonban önmagában nem volt elegendő. Az új helyzet szüksé
gessé tette új katonapolitikai rendszabályok meghozatalát is. Eddig kizáró
lag a szovjet hadsereg látta el az általa megszállt terület, majd az azon létre
hozott antifasiszta, demokratikus rendszer fegyveres védelmét. Most már 
azonban joggal vetődött fel az új helyzetből fakadó igény, hogy a fiatal 
állam saját maga is hozzájáruljon az ország védelméhez, jóllehet a kor
mánynak és a pártnak nem állt szándékában a haderők felállítása. Elgondo
lásuk homlokterében Németország kettészakítottságának megszüntetése és 
a nemzeti kérdés megoldása állt, figyelembe véve a német és a nemzetközi 
erőviszonyokat, valamint az érvényben levő nemzetközi megállapodásokat. 
Ez a törekvés azonban nem menthette fel az NDK kormányát a kötelezett
sége alól, hogy az új helyzetnek megfelelően gondoskodjék az ország fegy
veres védelméről. Ezért a kormány — az NSZEP-nak és a demokratikus Né
metország Nemzeti Frontja elnökségének javaslatára — 1959 őszén meg
kezdte a fegyveres erők szervezését, amelyek tulajdonképpen különleges 
rendőrségi alakulatok voltak, szervezésük és kiképzésük azonban katonai 
elvekre épült. 

Ezekből az erőkből és más szervezetekből hozták létre 1952 nyarán a ka
szárnyákban elhelyezett népi rendőrséget, a tengeri népi rendőrséget, majd 
később sor került a repülőklub megszervezésére is/1 A fegyveres védelem 
eme új formájának megteremtése azért vált szükségessé, mert Nyugat-Né
metország urai — mindenekelőtt az Amerikai Egyesült Államok által támo
gatva — nyílt és gyorsított fegyverkezésbe kezdtek. Hozzáfogtak egy revans-
hadsereg kiépítéséhez, és célul tűzték ki Nyugat-Németország bekapcsolását 
az imperialisták háborús katonai rendszerébe. 

A fegyveres védelem új formáinak megteremtése az NSZEP és az NDK 
kormányának szilárd, alkotó és előrelátó katonapolitikájának volt az ered
ménye. A kaszárnyákban elhelyezett népi rendőrség teljesen megfelelt azok
nak a követelményeknek, amelyek az egységes, demokratikus Németország 
megteremtéséért folytatott harc politikai koncepciójából adódtak. Egyrészt 
ez a fegyveres szervezet meg tudta védeni a szocializmus alapjainak lera
kása folyamán kivívott eredményeket, mivel az NDK-ban állomásozó szov
jet csapatok továbbra is ellátták a külső védelmi funkciókat. Másrészt pe
dig — attól függően, hogyan alakult a helyzet Nyugat-Németországban — 
a kaszárnyákban elhelyezett népi rendőrség létrehozására és kiépítésére 
vonatkozó rendelkezéseket bármikor vissza lehetett vonni, avagy tovább
fejleszteni nemzeti véderővé.5 

A Német Nemzeti Néphadsereg megszervezése 

Ismeretes, hogy a történelmi fejlődés arra kényszerítette az NDK-t, hogy 
az utóbb említett útra lépjen, és rövid időn belül létrehozza a nemzeti nép
hadsereget. Miután az Adenauer-kormány a bonni államot — a német nép 
nemzeti érdekeinek lábbal tiprásával — a nyugati országok támogatásával 
a NATO-hoz csatolta, 1955-ben új helyzet állt elő Németországban és Euró
pában.6 Ennek legfontosabb ismertetőjele az volt, hogy az imperialisták 
jelentős mértékben fokozták a háborús előkészületeiket az NDK és a többi 
európai szocialista állam ellen. Ez főként két vonatkozásban mutatkozott 
meg. 

4 Lásd: Német Katonai Levéltár, KVP, Pt 12994. sz 
5 Lásd H. Hoffmann: Das Militärprogramm der sozialistischen Revolution. Berlin, 1962. 

64. o. 
6 Lásd: Grundriss der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Berlin, 1963. 250. és 

az ezt követő oldalak. 
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Dulles amerikai külügyminiszter 1954 elején az úgynevezett erőpolitikát 
nyilvánította az USA hivatalos külpolitikai koncepciójává. Ennek katonai 
vonatkozásban az ún. tömeges megtorlás stratégiája felelt meg, amelynek 
lényege, hogy nyugatról kiindulva hadászati atomfegyverekkel váratlan 
csapást mérjenek az ellenfélre, mely csapást a hadműveleti-harcászati atom
fegyverekkel felszerelt kötelékek támadása követ. A Pentagon a hadászati 
atomcsapást követő támadó kötelékek magjául a nyugatnémet haderőt sze
melte ki. Nyugat-Németország bevonása a NATO-ba tehát ennek az ag
resszív politikának volt a következménye, és arra utalt, hogy az Egyesült 
Államok és szövetségesei háborús terveik realizálására törekszenek. Ezzel 
egy időben a német imperialisták, akik hatalmuk megszilárdítását befeje
zettnek tekintették, „áttértek a német kérdés erőszakos megoldásának poli
tikájára".7 Azáltal, hogy beléptek a NATO-ba, lehetőségük nyílott égy re-
vans-hadsereg kiépítésére, nyíltan folytathatták Nyugat-Németország mili
tarizálását, és fokozatosan megteremthették az előfeltételeit a szocialista 
országok ellen irányuló agresszív céljaik megvalósításának. Hogy milyen 
óriási volt a veszély, és hogy milyen nagy szükség volt a szocialista országok 
gyors és határozott reagálására, kitűnik abból, hogy Nyugat-Németország 
katonai előkészületei már igen előrehaladott állapotban voltak, amikor be
lépett a NATO-ba. A bonni hadügyminisztérium elődje, az ún. Blank-féle 
hivatal az amerikai vezérkarral egyetértésben már évek óta folytatta az 
ehhez szükséges szervező munkát. Ennek eredményeként 1954 októberében 
a nyugatnémet hadsereg felállításához már 63 000 önkéntes, a határőr, rend
őrségi és más fegyveres alakulatoknál pedig 20 000 fő állt rendelkezésre. 
További tízezrekre rúgott azoknak a száma, akik részt vettek a második 
világháborúban, de abból nem okultak, és akik számtalan katonai egyesü
letbe szervezve bármikor igénybevehetők voltak. A Blank-hivatal bizott
ságai lázas igyekezettel foglalták le az egykori kaszárnyákat, gyakorlótere
ket, repülőtereket és más katonai jellegű objektumokat. 1955 májusáig már 
32 sorozóállomáson 102 bizottság állt készenlétben. Az USA-val és Kanadá
val szerződést kötöttek nyugatnémet tisztek különleges kiképzésére, és az 
amerikai kormány már a párizsi szerződés megkötésekor tudtul adta, hogy 
12 nyugatnémet hadosztály felszereléséhez szükséges hadianyag már szállí
tásra készen áll.8 Ezek a körülmények lehetővé tették, hogy Nyugat-Német
ország uralkodó körei viszonylag rövid idő alatt egy támadásra alkalmas 
hadsereget állítsanak fel. A kiéleződött helyzetben az európai szocialista 
országok félreérthetetlen ellenintézkedésként megkötötték a Varsói Szerző
dést. Az NDK ekkor még nem rendelkezett hadsereggel, de kötelezte magát, 
hogy hadereje kiépítésével hozzájárul a szocialista tábor közös védelméhez. 
Szükségessé tette ezt a lépést az is, hogy Nyugat-Németország belépésével 
a NATO-ba a német nemzeti kérdés megoldásában új helyzet állt elő.9 

A megváltozott körülmények között le kellett mondani Németországnak rö
vid időn belül való újraegyesítéséről. Fő feladattá a békéért, a két német 
állam közötti normális kapcsolatok megteremtéséért folyó harc vált. Az 
adott helyzetben azonban az NDK további politikai és gazdasági erőfeszí
tése mellett új formában kellett megoldani az ország fegyveres védelmét is. 
Meg kellett szervezni a Népi Nemzeti Hadsereget. 

A néphadsereg felállításának egyik alapvető előfeltétele az 1955. szeptem
ber 20-án Moszkvában megkötött „Szerződés a Német Demokratikus Köz-

7 Grundriss . . . 251. o. 
8 A Blank-hivatal szerepéhez lásd: Bundeswehr—Armee der Revanche. Berlin, 1965. 71. és 

az ezt követő oldalok. — A bonni hadügyminisztériumot 1955. június 7-én hozták létre és 
demagógikusan „honvédelmi minisztériumnak" deklarálták. 

9 Lásd: Grundriss . . . 252. o. 
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társaság és a Szovjetunió közötti kapcsolatról" volt.10 A szerződésben a 
Szovjetunió, hűen az 1954. március 25-én tett nyilatkozatához, elismerte az 
NDK teljes önállóságát valamennyi bel- és külpolitikai kérdésben.11 Egy 
kiegészítő megállapodás szerint szovjet csapatok továbbra is állomásozhat
nak az NDK területén. Erre azért volt elsősorban szükség, mert az USA és 
más NATO-államok mind Nyugat-Berlinben, mind Nyugat-Németország
ban változatlanul erős katonai erőket tartottak. 

1956. január 18-án az NDK Népi Kamarája megszavazta ,,A Nemzetvé
delmi Minisztérium és a Nemzeti Néphadsereg felállításáról szóló törvényt."12 

Március 1-én megkezdhették munkájukat a Nemzetvédelmi Minisztérium, 
a légi- és tengeri erők vezérkarai, a kerületi parancsnokságok és felesket
ték az első egységeket.13 A különböző csapattestek és iskolák felállítása az 
év végére ugyancsak befejeződött. 

Ezt követően a vezetés legfontosabb feladata az volt, hogy fokozza az 
egységek harckészültségét. Ebben a munkában a katonai és politikai szer
veink támaszkodhattak a Szovjetunió és a többi szocialista ország gazdag 
tapasztalataira és segítségére. Megkönnyítette ezt a munkát, hogy a népi 
rendőrségből több ezren vállalták a szolgálatot a fiatal haderőben. Az onnan 
átvett tisztek már rendelkeztek a vezetéséhez szükséges tapasztalatokkal, 
továbbá képesek és készek voltak arra, hogy eredményesen továbbképezzék 
magukat. 

A Német Nemzeti Néphadsereg egy olyan újtípusú hadsereg lett, amely
hez hasonlóval a német történelemben még nem találkoztunk. Ennek a had
seregnek olyan jellemző tulajdonságai vannak, amelyek bizonyítják maga
sabbrendűségét a nyugatnémet haderővel szemben. 

Az első és legfontosabb jellemző vonása, hogy ez a fegyveres erő szüle
tésétől fogva szocialista hadsereg, és ez a tény a szocializmus építésének 
előrehaladásával mindig jobban kidomborodik. Létrejötte időpontjában a 
szocializmus alapjainak lerakása az NDK-ban lényegében befejeződött. 
A végbement társadalmi és gazdasági átalakulás visszatükröződött a Német 
Nemzeti Néphadsereg tisztikarának szociális összetételében is. A tisztek 
81,9% korábban ipari- és mezőgazdasági munkás, 2,8% földműves, 15,3% 
pedig alkalmazott, értelmiségi stb.14 A hadsereg szocialista jellegét különö
sen kifejezi az NSZEP-nak a hadseregen belüli vezetőszerepe, mely a harc
készültség fokozása, a hadsereg továbbfejlesztése szempontjából döntő je
lentőségű. Megnyilvánult a szocialista jelleg a hadsereg tagjai döntő több
ségének gondolkodásában és tevékenységében. Mindez nagyon fontos volt, 
mert a nyugatnémet imperialisták ügynökök becsempészésével igyekeztek 
aláásni a hadsereg szellemét, és akadályozni annak fejlődését. A lakosság 
körében meglevő pacifista szemlélet ugyanis kedvezett a Bonn által kezde
ményezett uszításoknak. Ami a tisztikart illeti, nagy része már korábban 
is tevékenyen részt vett a szocializmus építésében, annak kipróbált harcosa 
volt; sok vezető káder jött az antifasiszta harcosok soraiból. A tisztikar 
86%-a tagja vagy tagjelöltje volt az NSZEPnnak.15 A szocialista jelleg bizo
nyos mértékig kifejezésre jutott a legénység és az altisztek politikai fel
fogásában is. Ez a körülmény nagyban elősegítette az érvényben levő ki
egészítési rendszert. A Német Nemzeti Néphadsereg feltöltése ugyanis 1961-ig 

10 Lásd: Dokumente zur Aussenpolitik der Regierung der Deutsehen Demokratischen Re
publik, III. köt. Berlin, 1956. 280. és az ezt követő oldalak, 

il Uo. I. köt. Berlin, 1954. 303. o. 
12 Lásd: Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik, I. rész, 1956. 81. o. 
13 Lásd: Willi Stoph: Die Nationale Volksarmee schützt die Arbeiter-und-Bauern-Macht 

der Deutschen Demokratischen Republik. „Einheit" Berlin, 1957/3. füzet, 267. o. — Az NDK 
minisztertanácsa elnökségének 1956. október 18-i határozatára azóta március l-e a „Német 
Nemzet Néphadsereg napja". 

14 Német Hadtörténelmi Intézet, NVA fond, 11/49/65. sz. 
15 Uo. 

3 Hadtörténelmi Közi. 477 



önkéntes jelentkezés útján történt. Az NSZEP tisztában volt azzal, hogy a 
szocialista haderő kiegészítésének legjobb formája a hadkötelezettség be
vezetése, ettől azonban a két német állam között történt megegyezés és 
egyéb okok miatt kezdetben eltekintettek. Az önkéntesség elve sok nehéz
séget okozott a hadsereg feltöltésénél, emellett azonban értékes pozitív vo
násai is voltak. Az önkéntes jelentkezők elsősorban a legöntudatosabb fia
talok közül kerültek ki. Többségük tagja volt a Szabad Német Ifjúság szer
vezetének.16 A szocialista jellegű Német Nemzeti Néphadsereg az NDK meg
bízható védelmezőjének bizonyult, és nem csekély jelentőségre tett szert 
Nyugat-Németország imperialista köreinek és a Bundeswehr irányítóinak 
leleplezésében, akik között nem egy háborús bűnös is akadt.17 

A Német Nemzeti Néphadsereg másik fontos jellemzője, hogy szervezése 
során figyelembe vették mindazokat a követelményeket, amelyeket egy kor
szerű hadsereggel szemben támasztani lehet. Természetesen eközben szem 
előtt tartották Németország sajátos katonapolitikai és katonaföldrajzi hely
zetét. 

Mivel egy korszerű hadsereg erejét nagymértékben a fegyverzet és fel
szerelés határozza meg, ezért ezzel kissé részletesebben kell foglalkoznunk. 

A Német Nemzeti Néphadsereg felszerelésénél és felfegyverzésénél Wal
ter Ulbrichtnak a Friedrich Engels Katonai Akadémia megnyitásakor, 
1959 januárjában elhangzott szavai szolgáltak irányelvül: „A fegyverzet 
mennyisége és minősége nagy szerepet játszik a háború folyamán és ki
menetelében. A haditechnikai fölény jelenleg a győzelem egyik legfonto
sabb biztosítéka . . ,"18 Ebből kiindulva a párt és a kormány különös gon
dot fordított arra, hogy a hadsereg korszerű harci technikával rendelkez
zék, amely biztosítja ütőképességét, tűzerejét és mozgékonyságát. A lövész
alakulatoknál a karabélyok helyét rövid idő alatt az automata fegyverek 
foglalták el. A hadosztályokat korszerű páncélozott csapatszállító járművek
kel és modern harckocsikkal szerelték fel. (P—40 és P—50 mintájú kétéltű 
úszó harckocsi, T—54 mintájú közepes harckocsi.) Hogy a korszerűsítésnek 
milyen hatása volt a harcerő növelésében, azt szemléletesen bizonyítja egy 
gépesített lövészezred példája. Az egységben 1957—1964 között a páncélo
zott csapatszállító járművek száma 139%-ra, a terepjáró személy- és teher
gépkocsik, valamint a különleges gépjárművek száma 124%-ra, a páncél
törő fegyverek száma 168%-ra, az egy katonára eső motorteljesítmény 29,1 
lóerőre, a tűzerő (percenkénti lövés) 136%-ra emelkedett.19 A tüzérség tűz
ereje is jelentősen megnövekedett — mindenekelőtt a rakétafegyverek rend
szeresítésével. Ki kell emelnünk a páncélelhárító fegyverek fejlődését, amely 
az irányítható páncélelhárító rakéták megjelenésében nyilvánult meg. Ha
sonló folyamat ment végbe a szakcsapatoknál is, például a műszakiaknál 
és a híradástechnika területén. A Német Nemzeti Néphadsereg korszerűsé
gét legszemléletesebben az bizonyítja, hogy olyan rakétaegységekkel és al
egységekkel rendelkezik, amelyek hadműveleti és harcászati rakétákkal 
vannak felszerelve. 

A szárazföldi csapatokéhoz hasonlóan nagy volt a fejlődés a légierőnél 

16 Az önkéntesség rendszerének politikai jelentősége abban is megnyilvánul, hogy ösz
tönözte Nyugat-Németországban a békeszerető erők harcát egy revans-hadsereg megterem
tésére — és az általános védkötelezettség ellen, amit a szövetségi gyűlés 1956. július 7-én el
határozott. Hasonlóképpen hatott az NDK minisztertanácsának 1956. június 28-i határozata, 
mely a Német Nemzeti Néphadsereg tervezett 120 000-es létszámát 90 000-re csökkentette. 

17 1956 végéig az egykori fasiszta Wehrmachtnak 8000-nél több tisztje tartozott a szövet
ségi hadsereg kötelékébe. Közülük a hitlerista vezérkarban tevékenykedett: 38 tábornokból 
31, 237 ezredesből 100, 225 alezredesből 81. 

18 w. Ulbricht: Zur Eröffnung der ersten sozialistischen Militärakademie in der Ge
schichte Deutschlands. Militärwesen, 1959. 36. o. 

19 Lásd H. Hoffmann: Zu den Grundfragen der Militärpolitik der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands. Militärwesen, 1964/6. füzet, 779—780. o. 
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és a népi tengerészetnél is. A légierő és a légvédelem szuperszonikus vadász
gépekkel, légelhárító rakétaegységekkel, megbízható lokátorállomásokkal 
rendelkezik. A népi tengerészet pedig gyors tengeralattjáró-vadászhaj ókkal, 
gyors torpedónaszádokkal, valamint korszerű aknarakó és aknaszedő hajók
kal rendelkezik. 

Egy mai hadsereg korszerűségét elsősorban azon lehet lemérni, hogy ké
pes-e minden körülmények között — rakéta-nukleáris háború esetén is — 
eredményes harctevékenység kifejtésére. A Német Nemzeti Néphadsereg 
katonái e cél elérésére nagy erőfeszítéseket tettek. A parancsnokok, tör
zsek és a csapatok kiképzésének célja az volt, hogy elsajátítsák azokat az 
ismereteket, amelyeknek' birtokában egy korszerű háború kezdeti szakaszá
ban a szövetséges hadseregek oldalán képesek legyenek a Német Nemzeti 
Néphadsereg számára megszabott feladatokat végrehajtani. E cél eléréséért 
folytatott küzdelemben sikerült évről évre fokozni a harckészültséget, és 
mindig nagyobb feladatokat megoldani. 1963 nyarán a Varsói Szerződés 
haderőinek főparancsnoka, Grecsko marsall úgy értékelte a Német Nemzeti 
Néphadsereget, hogy az képes a szocializmus védelmében bármely feladat 
végrehajtására.20. 

A Német Nemzeti Néphadsereg fejlesztésére, harcerejének és harckészült
ségének növelésére Nyugat-Németország fokozott fegyverkezése és katonai 
előkészületei miatt elengedhetetlenül szükség volt. A Bundeswehr létszáma 
az 1956-os év végi 70 000 főről 1958 végére 180 000 főre növekedett, 1960-
ban pedig már 291 000 fő volt. A gyors létszámnöveléssel párhuzamosan a 
nyugatnémet militaristák egyre nyíltabban és makacsabbul harcoltak az 
atomfegyverek birtoklásáért is. Adenauer 1957. április 4-én nyilvánosan 
harcászati atomfegyvereket követelt a Bundeswehr számára.- November 
14-én pedig már az akkori hadügyminiszter, Strauss jelentette ki, hogy a 
Bundeswehr t rövidesen rakétákkal szerelik fel. 1958 márciusában a szövet
ségi gyűlés elhatározta, hogy a Bundes wehrt atomtöltetek továbbítására al
kalmas fegyverekkel szerelik fel — és az év novemberében az USA át is 
adta az első „Honest John" típusú harcászati rakétákat a Bundeswehrnek. 
Különösen veszélyes volt az is, hogy a nyugatnémet militaristáknak egyre 
több jelentős pozíciót sikerült elfoglalniuk a NATO vezetésében, és annak 
katonai koncepciójára és politikájára mértékadó befolyást gyakorolni. 1960 
végén a Bundeswehrnek 1200 tagja dolgozott a NATO törzsekben, közöttük 
22 tábornok.21 Mindez azt bizonyította, hogy Nyugat-Németország Európá
ban a NATO fő bázisává vált. Ezzel teljes egészében beigazolódtak azok az 
értékelések és katonapolitikai következtetések, amelyeket az NSZEP és az 
NDK kormánya Nyugat-Németországnak a NATO-ba való belépésekor le
vont, és az, hogy a Német Nemzeti Néphadsereg megalakításakor egy kor
szerű, ütőképes hadsereg felépítését tűzték ki célul. Ez utóbbinál abból a 
felismerésből indultak ki, hogy erős és ütőképes haderőkre mindaddig szük
ség lesz, amíg az imperialistáknak a legcsekélyebb lehetőségük is lesz egy 
háború kirobbantására, és hogy ez a legjobb eszköz a nyugatnémet revan-
sisták megfélemlítésére és megfékezésére. 

A Német Nemzeti Néphadsereg harmadik alapvető jellemvonása, hogy 
kezdettől fogva a szocialista internacionalizmus elveit követi. Ennek az a 
meggyőződés az alapja, hogy a kölcsönös segítség — beleértve a katonait 
is — egy szocialista állam alapvető kötelességei közé tartozik, és egy impe
rialista támadás esetén csak a Szovjetunióval és a többi szocialista ország
gal karöltve lehetne a békét Németországban és Európában ismét gyorsan 
helyreállítani. A párt- és államvezetés tudatában volt annak, hogy egy há-

20 Lásd : Vo lksa rmee , Berl in (különlenyomat) , 1963/8. sz. 
21 Lásd: Bundeswehr — Armee der Revanche, 489. o. 

3* 479 



ború Európában az imperializmus és a szocializmus között koalíciós há
borúvá válna. 

Röviddel azután, hogy a Német Nemzeti Néphadsereg felállítását tör
vénybe iktatták, megkezdte tanácskozását a Varsói Szerződés tagállamai
nak Politikai Tanácskozó Testülete (1956. január 27—28-án).22 Itt fogadták 
el többek között azt a javaslatot, hogy adott időben az NDK fegyveres 
erőit is bevonják a szövetséges haderőbe, és az NDK nemzetvédelmi minisz
terét az elfogadott rendelkezések értelmében a szövetséges haderők fő
parancsnokának egyik helyettesévé nevezik ki. A Német Nemzeti Néphad
sereg a szocialista katonai koalíció tagja lett, és ennek megfelelően fejlődé
sének irányát döntő mértékben a számára megszabott harcfeladatok hatá
rozták meg. 

A Német Nemzeti Néphadsereget az a körülmény, hogy egy adott hely
zetben a szocialista katonai koalíció tényleges tagja, és hogy meg tudjon 
felelni a Varsói Szerződésben reá háruló feladatoknak, harcerejének és harc
készültségének gyors fejlesztésére kötelezte. Az NDK kormánya és a kato
nai vezetés elsőrendű kötelességének tartotta, hogy a Német Nemzeti Nép
hadsereget az igazi fegyverbarátság szellemében a szovjet és a többi szö
vetséges hadseregek teljes értékű partnerévé fejlessze. A nemzetvédelmi 
miniszter 1956. május 1-i parancsában kimondotta, hogy a Német Nemzeti 
Néphadsereg valamennyi tagjának „legfőbb kötelessége a legrövidebb időn 
belül megszerezni mindazokat a politikai és katonai ismereteket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy az NDK hadereje a szocialista tábor egyesített 
haderőinek egyenrangú tagjaként méltóképpen elláthassa kötelességét".23 

Az NDK-nak — mint a Varsói Szerződés egyik tagállamának — rendel
kezésére állottak a Szovjetunió és a többi szocialista ország katonai tapasz
talatai, igénybe vehette önzetlen, baráti segítségüket. így sikerült viszony
lag rövid időn belül felépíteni egy erős hadsereget a szocialista tábor nyu
gati határán. Az NDK-nak nem kellett a legfontosabb fegyvereket, harc
eszközöket hosszadalmas és költséges munkával kikísérletezni és előállítani, 
mivel ezeket a Szovjetuniótól megkapta. A szovjet katonai tanácsadók és 
szakemberek átadták a parancsnokoknak, törzseknek és rajtuk keresztül a 
csapatoknak gazdag tapasztalataikat, és segítettek a korszerű haditechnika 
megismerésében és alkalmazásában. Tevékenységük jelentősen hozzájárult 
az NDK területén állomásozó szovjet csapatokhoz fűződő baráti kapcsolatok 
elmélyítéséhez is. Nagy .előnyt jelentett, hogy a Német Nemzeti Néphadse
reg sok fiatal tisztje szovjet katonai akadémiákon folytathatta tanulmányait. 
Ezzel a segítséggel, amely párosult a hadsereg tagjainak erőfeszítéseivel, si
került a Német Nemzeti Néphadsereg harcértékét olyan szintre emelni, 
hogy két évvel megalakítása után a Politikai Tanácskozó Testület (1958. 
május 24-én) jóváhagyhatta az NDK egységeinek bevonását a Varsói Szer
ződés tagállamainak védelmi rendszerébe.24 

A Német Nemzeti Néphadsereg első nagy erőpróbája 
és a honvédelem továbbfejlesztése 

A Német Nemzeti Néphadsereg a munkás-paraszt hatalom, a béke bizto
sítása és a szocializmus védelme érdekében az első nagy erőpróbáját 1961 
nyarán állta ki. Ez a helytállás egyúttal komoly figyelmeztetés is volt a 
nyugatnémet imperialisták számára, hogy minden támadási kísérletük teljes 
kudarcra van ítélve. 

22 Lásd : D o k u m e n t e z u m Warschaue r Ver t rag , 1954—1961. Berl in , 1962. 67. o. 
23 Der Kämpfer, Berlin, 1956. május 1. 
24 Lásd: Dokumente zum Warschauer Vertrag, 88. o. 
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Bonn uralkodó körei, támaszkodva megnövekedett katonai hatalmukra, a 
NATO-n belüli befolyásukra, 1961-ben elérkezettnek látták az időt ahhoz, 
hogy fokozzák provokációikat. Mindent elkövettek az NDK polgárainak félre
vezetése érdekében. Nyugatnémet sajtóorgánumok különböző szabotázs cse
lekmények elkövetésére bujtogatták a lakosságot. Nyugat-Németországban és 
Nyugat-Berlinben egyre gyakrabban rendeztek különböző revanshangulattól 
fűtött összejöveteleket. A bonni hadügyminisztérium képviselői 1961. július 
15-én követelték a kormánytól, hogy fokozza a pszichológiai hadjáratot az 
NDK ellen. Nem volt véletlen jelenség, hogy az úgynevezett újraegyesítéssel 
foglalkozó kutató és tanácsadó testület 1961. június 6-án egy részletes terve
zetet nyújtott be az össznémet-kérdések minisztériumához arról, miként 
képzelik el az NDK elfoglalása után a kapitalizmus visszaállítását az ország
ban. Nyugat-Németország uralkodó köreinek háborús célkitűzéseit a mono
poltőkések pártja (CDU/CSU) 1961. július 11-én közzétett elvi nyilatkozata 
foglalta magába: az NDK elfoglalása és az egész Németország hozzácsatolása 
a NATO-hoz/ Ennek érdekében a bonni kormány és a katonai vezetés egy 
sor intézkedést foganatosított. így például meghosszabbítottakéi szolgálati 
időt és előkészítették a tartalékosok behívását. A szövetségi gyűlés 1961. 
június 29-én jóváhagyott egy kiegészítő törvényjavaslatot, amely felhatal
mazta a hadügyminisztériumot, hogy békeidőben is lefoglalhat magántulaj
dont katonai célokra, háborús feszültség esetén pedig rádióállomásokkal és 
nyomdákkal is rendelkezhet. Végül augusztus 11-én két olyan rendelet lépett 
életbe, amelyek lehetővé tették titkos mozgósítás végrehajtását és a polgári 
lakosság igénybevételét katonai feladatok elvégzésére. Nyugat-Németország 
szélsőjobboldali vezetőit fenti tevékenységükben elsősorban az USA támo
gatta.25 

A háború kirobbantását szolgáló intézkedések nemcsak az NDK-t érintet
ték súlyosan, hanem az egész szocialista tábort, és komolyan veszélyeztették 
a békét. Ezért szükség volt a háborús uszítóknak idejében* való megfékezé
sére, hatásos ellenintézkedések megtételére. A Varsói Szerződés tagállamai
nak kormányai 1961. augusztus 13-án egy nyilatkozatot tettek közzé, melyben 
javasolták az NDK népének és kormányának, hogy Nyugat-Berlin határán 
olyan ellenőrzést valósítsanak meg, amely megakadályozza a szocialista tábor 
ellen irányuló felforgató tevékenységet és lehetővé teszi a határvonal meg
bízható ellenőrzését.26 Ennek a javaslatnak, valamint a Varsói Szerződés 
tagállamai kommunista pártjainak az 1961. augusztus 3—5-i moszkvai tanács
kozásán, illetőleg az NDK Népi Kamarája 1961. augusztus 11-én27 hozott ha
tározatai alapján az NDK fegyveres erői 1961. augusztus 13-án bevezették a 
szükséges katonai rendszabályokat. A megállapított időpontban váratlanul 
megszállták és lezárták a Nyugat-Berlint elválasztó határvonalat. Ismeretes, 
hogy Nyugat-Berlint a NATO különösen veszélyes, előretolt támaszpontjává, 
az NDK ellen irányuló kém- és diverzáns tevékenység központjává fejlesz
tették az imperialisták. A feladat végrehajtása folyamán az első lépcsőt a 
határvédelmi erők és harccsoportok (felfegyverzett üzemi munkások szer
vezete — A szerző) alkották, a második lépcsőt pedig a Német Nemzeti Nép
hadsereg egységei képezték. A bevetésre került csapatok harcfeladatukat 
Berlin térségében egy szervezett és rejtett manőver formájában hajtották 
végre, gyorsan és zavartalanul. A Nyugat-Berlint elválasztó határszakasz 
lezárása megszüntette az itt korábban meglevő, a békét veszélyeztető rend
ellenes állapotokat. Ugyancsak szigorúbb rendszabályok életbeléptetésére ke-

25 A szövetségi hadsereg háborús felkészüléséhez lásd még: Bundeswehr — Armee der Re
vanche, 330. és az ezt követő oldalak. 

26 Lásd: Neues Deutsehland, Berlin, 1961. augusztus 13. 
27 Lásd: Dokumente der Aussenpolitik. . ., IX. köt. Berlin, 1962. 149. és az ezt követő 

oldalak. 
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rült sor az NDK nyugati határán és a népi tengerészet is fokozta ellenőrző 
tevékenységét a tengeri határ védelme érdekében. 

A Német Nemzeti Néphadsereg 1961. augusztus 13-i és az azt követő beve
tései alkalmával bizonyságot tett harcerejének és harckészültségének magas 
fokáról. A fegyveres erők teljesítményét Walter Ulbricht a következő sza
vakkal jellemezte: ,,A béke védelmében hozott intézkedések eredményes 
végrehajtásának biztosítéka a ti öntudatos fegyelmetek volt".28 A harcfeladat 
végrehajtása folyamán bebizonyosodott, hogy a nép és a hadsereg között 
egyre szorosabbá váló kapcsolat igen jelentős erőforrás. A csapatokhoz majd
nem naponta érkeztek a legkülönbözőbb származású és világnézetű emberek
ből álló küldöttségek, amelyek biztosították őket egyetértésükről és támoga
tásukról, sokan pedig levél vagy távirat útján vállalták a közösséget a had
sereg tagjaival. 

1961 nyarára megértek a feltételek az NDK honvédelmi rendszerének 
továbbfejlesztésére. A Nemzetvédelmi Tanács első és fontos lépésként 1961. 
szeptember 15-i hatállyal a határrendőrséget a Nemzetvédelmi Minisztérium
nak rendelte alá és elrendelte a Német Nemzeti Néphadsereg határőr pa
rancsnokságának felállítását.29 Ez az intézkedés lehetővé tette azoknak a 
szerveknek az egységes és céltudatos irányítását, amelyek felelősek voltak 
az NDK határainak külső támadásokkal szembeni védelméért. További lépés
ként a Népi Kamara 1961. szeptember 20-án elfogadta az NDK védelméről 
szóló törvényt (honvédelmi törvény).30 Ennek alapgondolata a következő volt: 
,,Az NDK védelme és szövetségesi kötelezettségeinek teljesítése az állami, 
társadalmi és gazdasági élet valamennyi területén különleges rendszabályokat 
követel meg a védelmi képesség erősítése érdekében."31 A törvény megterem
tette a lehetőséget ahhoz, hogy háború esetén minden szükséges erőforrást 
igénybe lehessen venni. 

A honvédelmi törvény alapján a Népi Kamara 1962. január 24-én elren
delte a hadkötelezettség bevezetését a hadrafogható férfilakosság között 
18-tól 50 évig, illetve háború esetén 60 éves-korig.32 Csak így vált lehetővé az 
NDK katonai erejének további növelése. Azok az okok, amelyek a Német 
Nemzeti Néphadsereg megalakításakor az önkéntes jelentkezés rendszere 
mellett szóltak, időközben megszűntek. Most már lehetővé vált a hadsereg 
folyamatos feltöltése magasan képzett káderekkel és az egész ország védelmi 
képességének fokozása. 

A harckészültség és a fegyverbarátság további erősítése 
a legyőzhetetlenség biztosítéka 

Igen nagy hatást váltott ki az NSŽEP 1963 januárjában megtartott VI. 
kongresszusa az N.DK és ezzel együtt az ország honvédelmének fejlődésére. 
A kongresszus megmutatta az utat a szocializmus teljes felépítéséhez az 
NDK-ban, valamint a béke biztosításának és a két német állam szövetsége 
fokozatos megvalósításának útját, mint a békés egymás mellett élés legalkal
masabb formáját Németországban. Ezzel szoros összefüggésben rámutatott a 
kongresszus, hogy céljaink eléréséhez elengedhetetlen a szocialista tábor ka
tonai fölénye. Szükség van erre a fölényre, amíg az imperialista hatalmak 
fegyverkezési versenyt folytatnak, amíg az atomfegyverek megsemmisítésé
nek, agresszív katonai tömbjük feloszlatásának és az általános leszerelésnek 

28 Volksarmee, Berlin, 1961/37. sz. 
29 Német Hadtörténelmi Intézet, NVA fond, 44/64. sz. 152. o. 
30 Lásd: Gesetzblatt. I. rész, 1961/18. sz. 175. és az ezt követő oldalak. 
31 Uo. 175. o. 
32 Lásd: Gesetzblatt. . ., 1962/1. sz. 2. o. 
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ellenszegülnek. Ezért a kongresszus nagy jelentőséget tulajdonított a hon
védelmi nevelés erősítésének és a haderők harckészültsége fokozásának. 
A szocialista német haza védelmét és a szolgálatot a Német Nemzeti Néphad
seregben minden állampolgár becsületbeli kötelességeként jelölte meg. A párt 
új programja hangsúlyozta, hogy az NSZEP a párttagok és az NDK vala
mennyi polgára harcos hazafiságát ápolni fogja és odahat, ,,hogy a fegyveres 
erők tagjai valamennyien szocialista öntudattal rendelkező harcosok legye
nek, akik a szovjet és a szocialista tábor többi hadseregeihez fűződő szoros 
fegyverbarátság szellemében készek minden erejük latbavetésére és életük 
feláldozására is a nép és a szocialista haza védelme érdekében.33 

A párt tehát rámutatott a legfontosabb katonapolitikai feladatokra. 
Útmutatása mind a mai napig és a jövőben is mérvadó az NDK további ka
tonai erősítése számára. 

Nyugat-Németország vezető körei az 1961 nyarán elszenvedett vereségük 
után „finomabb" és „hajlékonyabb" módszerekhez folyamodtak. Ugyanebben 
az időben tért rá az USA az úgynevezett fellazítás politikájára. A nyugat
német ultrák azonban a megváltozott módszereket nem tartották célravezető
nek, ezért igyekeztek azt agresszívebb formában továbbfejleszteni. Gazdasági 
és katonai erejükre támaszkodva 1963. szeptember 1-én sikerült elfogadtat
niuk a NATO-főparancsnoksággal stratégiai elképzelésüket Közép-Európára 
vonatkozóan. Ezenkívül a nyugatnémet militaristák mindent megtettek, hogy 
atomfegyverek birtokába jussanak. Meggyorsították a Bundeswehr fejlesz
tését és az egész társadalmi, gazdasági élet militarizálását. A nyugatnémet 
haderő létszáma 1961-ben például 415 000 fő volt, 1965-ben pedig 438 000 fő 
— és ehhez járult még kereken 800 000 tartalékos.34 A haderő fejlesztésével 
párhuzamosan folytatták a különböző militarista jellegű szövetségek, egyesü
letek és szervezetek kiépítését. E folyamat kísérő jelensége volt a polgári 
jogok fokozatos korlátozása és a kivételes törvényeknek lépésről lépésre való 
bevezetése. Közben szaporodtak a provokációk az NDK határán. A Bundes
wehr vezetőinek nyomására megrendezték a „Fallex 64" fedőnevű NATO 
törzsgyakorlatot, amelynek célja a rejtett támadásból a korlátozott, s majd 
a termonukleáris háborúba való átmenet gyakorlása volt. A támadó hadászat 
olyan lényeges elemeiről volt itt szó, melyek a Bundeswehr kiképzésének 
célját és tartalmát alkotják. A bonni állam a háborús előkészületek területén 
már sok tekintetben túlszárnyalta a hitleri Németországot és Vietnam után 
a háborús veszély fő központjává vált. 

A helyzet alakulása megerősítette az NSZEP VI. kongresszusának irány
vonalát, hogy állandóan készen kell állni a szocialista haza fegyveres meg
védésére. A Német Nemzeti Néphadsereg számára ez azt jelentette, hogy 
harcerejét és harckészültségét olyan fokra kell emelni, hogy az első hadászati 
lépcsőben a ráháruló feladatokat, együttműködve a szovjet, csehszlovák és 
lengyel erőkkel, mindenkor eredményesen végre tudja hajtani. Természetes, 
hogy egy ilyen cél eléréséért folytatott küzdelemben számos bonyolult fel
adatot kellett megoldani és sok problémával, nehézséggel kellett megküzdeni. 
A feladatok és problémák közül csak néhányat említsünk itt meg. A hadügy 
fejlődésében végbemenő forradalmi átalakulás nem hagyta érintetlenül, sőt 
egyre inkább áthatotta a Német Nemzeti Néphadsereget. Olyan alapvető 
kérdéseket kellett például megvilágítani, illetve új szemszögből megvizsgálni, 
mint a népgazdaság és a honvédelem viszonya ; az ember és a technika szerepe 
a korszerű háborúban (a vezetés mechanizálása és automatizálása); hogyan 
lehet viszonylag rövid, 18 hónapos szolgálati idő alatt a katonákat a modern 

33 Protokoll des VI. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, 4. köt. 
Berlin, 1963. 373—374. o. 

34 Lásd: Német Hadtörténelmi Intézet, információs szolgálat Remilitarisierung und Auf
rüstung, 2. sz. 1960. január 11. Bl. 61., valamint uo. 5. sz., 1966. február 1., Bl. 174. 
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követelményeknek megfelelően kiképezni. A problémák és feladatok másik 
csoportja az NDK-ban elért fejlődési színvonallal volt összefüggésben. Annak 
tisztázása volt a legfontosabb, hogyan, lehet a szocialista társadalmi rend 
előnyeit, a szocialista termelési viszonyokat még jobban felhasználni a had
sereg erősítésénél. Többek között a következő problémák jelentkeztek: mi
ként lehet a haderő tagjait alkotó módon bevonni a kiképzési és harci felada
tok megvalósításáért folyó munkába; az elért erkölcsi és politikai egység 
alapján új követelmények és lehetőségek kihasználása a káderpolitikában, a 
tisztek átfogó és módszeres továbbképzésének megoldása; a tudományos po
tenciál növekvő jelentősége a honvédelemben, illetve annak megoldása, hogy 
a tudomány a haderők harcerejének egyik közvetlen tényezőjévé váljék. 
S végül a békéért folytatott harc és Németország sajátos politikai helyzeté
nek problematikája vetett fel sok fontos kérdést. Ezért a katonáknak az 
osztály hűség, hazafiság és internacionalizmus szellemében való nevelése a 
múlthoz hasonlóan, a jövőben is elsőrendű feladat marad és keresni kell az 
egyre jobb utakat és módozatokat a nevelési célok megvalósítása érdekében. 
A hadkötelezettség bevezetése ugyanis mind a kiképzés, mind a politikai 
nevelőmunkában új problémákat vetett fel. A nyugatnémet imperialisták 
nem maradtak tétlen. Ügy vélték, hogy most kedvezőbbek a feltételek ideo
lógiai diverziók végrehajtására a Német Nemzeti Néphadseregben és a lakos
ság körében, ezért ravaszabb érvek és módszerek felhasználásával folytatták 
tevékenységüket. Emiatt mind a mai napig a legfontosabb kérdés maradt a 
politikai nevelőmunkában a barát—ellenség problémájának tisztázása, vagyis 
az, hogy mindenkit — tehát a bonni állam polgárát is —, ha fegyvert emel 
az NDK-ra, ellenségnek kell tekinteni, az ebből fakadó minden következ
ménnyel együtt. Ezzel szemben mindazok, akik támogatják az NDK-t a 
békéért és a nemzeti kérdések megoldásáért folyó harcban — s itt elsősorban 
a szocialista országokra gondolunk —, a legjobb barátai hadseregünk tagjai
nak és mindig számíthatnak az NDK segítségére. 

Azok az eredmények, amelyeket a Német Nemzeti Néphadsereg tagjai az 
NSZEP VI. kongresszusa óta elértek, megnyilvánultak azokon a nagy had
gyakorlatokon, amelyeket a Szovjet Fegyveres Erőkkel, a Lengyel és a 
Csehszlovák Néphadsereggel közösen hajtottak végre. Ezeken a gyakorlato
kon számot adtak a résztvevők a kiképzésben elért eredményekről, gyakorol
ták a haderőnemek és az egyes fegyvernemek közötti együttműködést. Ezek 
a gyakorlatok félreérthetetlen figyelmeztetést is jelentettek a nyugatnémet 
háborús uszítók és partnereik számára, hogy minden támadási kísérletük 
kudarcra van ítélve és az egyben az imperializmus végleges pusztulását is 
maga után vonná. 

Kimagasló katonapolitikai esemény volt például az 1963 szeptemberében 
megtartott négyes hadgyakorlat, továbbá az 1965 áprilisában Berlintől nyu
gatra rendezett gyakorlat, amelyre akkor került sor, amikor a bonni parla-* 
ment törvényellenesen és provokatív módon Nyugat-Berlinben ülésezett. 
Nagy politikai és katonai jelentősége volt az 1965. október 16—24-e között 
végrehajtott „októberi vihar" fedőnevű hadgyakorlatnak, amelyet az NDK 
déli kerületeiben hajtottak végre, amely terület a nyugatnémet stratégák 
terveiben nagy szerepet játszott. Ezen a hadgyakorlaton a Szovjetunió, a 
Lengyel és Csehszlovák Népköztársaság csapatain kívül az NDK Nemzeti 
Néphadseregének egységei vettek részt, ez utóbbi 20 000 fős létszámmal. 
A gyakorlat a résztvevők politikai, hadászati és harcászati nézeteinek azonos
ságáról tett tanúbizonyságot. Bebizonyította, hogy a parancsnokok és a tör
zsek magas színvonalú vezetési készségekkel rendelkeznek, a katonák, tisz
tek és tiszthelyettesek kiképzésének foka elismerésre méltó, továbbá, hogy a 
csapatrészek és kötelékek együttműködésének szintje magas fokon áll. Az a 
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tény, hogy a gyakorlaton az egyes parancsnokoknak különböző nemzetiségű 
csapatok voltak alárendelve, a legkisebb mértékben sem gátolta a meg
szabott feladatok eredményes végrehajtását. Až „októberi vihar" bebizonyí
totta azt is, hogy az NDK népét nemcsak a Német Nemzeti Néphadsereg, 
hanem a résztvevő országok katonáihoz is meleg baráti szálak fűzik. A had
gyakorlat megkezdésének kihirdetésekor, az egykori buchenwaldi koncentrá
ciós tábor területén például 25 000 vendég volt jelen, Erfurtban, a fegyver
barátságot demonstráló ünnepségen 32 000, a befejező díszszemlén 130 000 fő 
vett részt. A szocialista országok katonáit a hadgyakorlat egész ideje alatt a 
szívélyesség és barátság légköre vette körül. 

Az „októberi vihar" hadgyakorlat szemléletesen bizonyította, hogy a nyu
gatnémet háborús uszítók hatalmi törekvéseinek, katonai lehetőségeiknek 
korlátai vannak. Nem volt véletlen, hogy az imperialisták és militaristák 
zsoldjában álló sajtó mindent megtett, hogy csökkentse a gyakorlat jelentő
ségét. A katonák azonban másként reagáltak a történtekre. Egy svájci kato
nai szakértő például ezt írta: „Az »októberi vihar« lecke legyen mindnyá
junknak, amely megmutatja, hogy a Varsói Szerződés olyan hadseregekből 
áll, amelyeket sem politikai, sem katonai vonatkozásban nem szabad lebe
csülni."35 

Az „októberi vihar" elnevezésű hadgyakorlat politikai és katonai jelentő
ségét a békéért, a -szocializmus védelméért, valamint Németország nemzeti 
kérdésének megoldásáért folyó harcban az is bizonyítja, hogy az NSZEP Köz
ponti Bizottsága 1965 decemberében megtartott 11. ülésén azt részletesen 
elemezte. E. Honecker, az NSZEP KB-a Politikai Bizottságának tagja és az. 
NDK Nemzetvédelmi Tanácsának titkára beszámolójában többek között eze
ket mondotta: „A nyugatnémet háborús uszítók figyelmeztetést kaptak. Meg
fosztottuk őket attól az illúziótól, hogy a Német Demokratikus Köztársaságot 
elszigetelhetik és katonailag legyőzhetik . . . Az »októberi vihar« hadgyakor
lat ismételten és nyomatékosan bebizonyította, hogy a Varsói Szerződés tag
államai készen állnak a közös védelemre."36 

. A Német Nemzeti Néphadsereg és Németország Szocialista Egységpártja 
megalapításának évfordulóján megállapíthatjuk; a párt és kormány katona
politikájának helyességét a történelem igazolta. Bebizonyosodott, hogy a Né
met Nemzeti Néphadsereg, a Szovjetunió és a Varsói Szerződés többi tagálla
mainak hadseregei között fennálló fegyverbarátság döntően hozzájárult a 
béke biztosításához, a szocializmus védelméhez Németországban és Európá
ban. Egy erős, az imperialisták katonai erejét felülmúló haderő léte nincs 
ellentétben a béke biztosításáért folyó harccal, hanem eredményes kimenete
lének éppen ez az egyik előfeltétele. Segít a háborús uszítók megfékezésében 
és közelebb hozza számunkra a békés egymás mellett élés gondolatának meg
értését. Éppen ezért a Német Nemzeti Néphadsereg tagjai katonai szakisme
reteik még alaposabb elsajátításával, harckészültségük fokozásával akarnak 
hozzájárulni a fegyverbarátság megszilárdításához, valamint nemzeti és in
ternacionalista kötelességeik teljesítéséhez. 

35 c h r i s t u n d Welt, S tu t tgar t , 1965 n o v e m b e r 5. 
36 Ber icht des Po l i tbüros a n die 11. Tagung des Zen t ra lkomi tees der SED, Berl in , 1966. 

50—51. o. (brosúra) . 
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КУРТ ШУТЦЛЕ: 

TEPMAHCKAH HAUHOHAAbHO-HAPO/lHAfl APMHH — BEPHbM HAEH 
BAPUIABCKOro ßOrOBOPA 

Pe3K)Me 
B anpeAe SToro'roAa HapoA TepiviaHCKoH «Ẑ eMOKpaTHnecKOH PecnyÖAHKH npa3AHOBaA 

20. roflOBUjHHy cyigecTBOBaHHii CBoefi napTHH, TepiviaHCKOH CoijHaAHCTHHecKOH napTHH 
eAHHCTBa. TpyAHUJHeCH ľ / J P nOA pyKOBOflCTBOM 3TOH napTHH BO BCeX OÖAaCTHX noAHTHqe-

CKOH, 3KOHOMHHeCKOH H OŐIIjeCTBeHHOH HÎH3HH AOCTHľAH HCTOpHHeCKHX VCneXOB. H 3 HHX Ca-

MblM 3HaHHTeAbHbIM HBAHeTCH TO, HTO Ha OAHOH TpeTbH TeppHTOpHH TepMaHHH B Tß,P  

npoH3ouiAa caMan ôoAbuian peBOAroî Hfl HCTOPHH HeMeijKoro Hapoaa coijnaAHCTHnecKHM, SKO-
HOMHHecKHM H oöigecTBeHHbiM nepeßopoTOM. 

B BBeAeHHH CTaTbH aBTOp IIHIIieT 0 6 3T0M 3HaHHTeAbH0M COÖblTHH, IIOTOM OH 3HaKOMHT 

npHHIJHnHaAbHWMH OCHOBaMH BOeHHHOH nOAHTHKH TJ\P H npaKTHHeCKHM npOBefleHHeM 3TOH 

noAHTHKH ao 1956-ro roAa. 
KaK aBTop nHiiieT, OCHOBOH BOCHHOÖ HOAHTHKH TJIP npeîKAe Bcero HBAHIOTCH CAe-

Ayioujero npHHijHnbi: «...BoeHHyio noAHTHKy Haao noAHHHHTb Bceoónjeň noAHTHKe, OHa AOAJK-
Ha noAAepaíHBaTb eë H CAyîKHTb eë ijeAHM; Ha#o oôecnenHTb nocTOHHHoe npeBocxoACTBO npo-
THB oHíHAaeMoro rAaBHoro npoTHBHHKa. HaAo npennTCTBOBaTb TOMy, HTO arpeccHBHwe CHAW 
MOrAH OCyiIjeCTBHTb CBOH BOeHHble nAaHbl. HaAO 6bITb nOCTOHHHO rOTOBbIM K BbinOAHeHHK) 

CBOHX 06l)H30HH0CTeH B OTHOUieHHH C0I03HHK0B.» 

ABTOP aHaAH3HpyeT 3TH 3HaHHTeAbHbie, yKa3biBaioiijHe HanpaBAeHHe npHHijHnw B AaH-Hbix HCTOpHHeCKHX paMKax, noTOM noKa3WBaeT ycAOBHH opraHH3aiiHH TepiviaHCKOH HayHo-yTBepAHA TO npeAAOHíeHHe, HTO BOopyHĺeHHwe CHAW Tß,P HaAOBOAenb B coio3HyK) BoeHHyio CHAy: TepMaHCKafl HaijHOHaAbHo-HapoAHan ApMHH cTaAa HACHOM coiiHaAHCTHHecKofi BoeHHoö KoaAHÛ HH H TaKHM o6pa30M HanpaBAeHHe eë pa3BHTHfl 6WAO onpeAeAeHO rAaBHWM o6pa30M Ha3HaHeHHWMH AAH Heë BoeHHWMH 3aAanaMH. KaK H3BeCTHO, CKOpo nOCAe TOrO, HTO npHHHAH 3aKOH O C03AaHHH TepMaHCKOH Hau,HO-HaAbHO-HapoAHoň ApMHH, Kopnyc rioAHTHHecKoro CoBeTa cTpaH BapuiaBCKoro ^oroBopa yTBepAHA TO npeAAOJKeHHe, HTO BOopyaiëHHwe CHAW T/IP HaAOBOAenb B coK)3aHHyio BoeHHyio CHAy: TepMaHCKaH HaynoHaAbHO —• HapOAHan ApMHH CTaAa HACHOM coynaAHCTHHecKOH BoeH-HOH KoaAHiiHH H TaKHM o6pa30M HanpaBAeHHe eë pa3BHTHH 6WAO onpeAeAeHO rAaBHWM o6pa-30M Ha3HaneHHWMH AAH Heë BOCHHWMH 3aAanaMH. TaK KaK noKa3WBaioT coBMecTHwe BoeHHwe yneHHH, npoxoA^ifíHe c Tex nop, TepMan-CKan HaHHOHaAbHO-HapoAHan ApMHH — KOTopan noAb3yeTCH AK>6oBbio, yBajseHHeM H 3a-60TOH cBoero HapoAa H KOTopyio npaBHTeAbCTBO H napTHH Vfl,P cHaoataeT caMWM coBpeMeH-HbiM opyœneM — y » e B HacToniijee BpeMH BAaAaeT TeMH BOCHHWM cnocoÖHOCTHMH, Ha OCHO-Be KOTOpWX BMeCTe C COÜHaAHCTHHeCKHMH apMHHMH OHa CnOCOÖHa AaTb OTnOp Ha B 0 3 M 0 « -Hyio arpeccHK) H yHHHTOîKHTb HanaAaioigHX. ABTOP CTaTbH — He VMOAKHBan AaJKe TpyAHOcTH — npoBOAHT HHTaTeAH no TOMy nyTH, no KOTopoMy TepMaHCKan HaynoHaAbHo-HapoAHan ApMHH npouiAa 3a nocAeAHHHe 10 ACT. OTHocHTeAbHoro öyAyujero He MOHSCT 6WTI» y Hac COMHCHHH — nnuieT aBTop — noTOMy HTO AHHHblfi COCTaB TepMaHCKOH HaUJHOHaAbHO-HapOAHOH ApMHH C nOBWUieHHeM nOArOTOBKH cneHHaAbHOH BOCHHOH TeopHH, c noBwuieHHeM öoeBofi TOTOBHOCTH XOTHT yKpenAHTb 6oeBoe COApyiKeCTBO, a TaKate BbinOAHHTb CBOH HaiJHOHaAbHWH H HHTepHaiJHOHaAbHWH AOAr. KURT SCHÜTZLE: DIE DEUTSCHE NATIONALE VOLKSARMEE, EIN TREUES MITGLIED DES WARSCHAUER VERTRAGS Resümee Die Einwohner der Deutschen Demokratischen Republik feierten im April d. J. den 20. Jahrestag der Entstehung ihrer Partei, der Deutschen Sozialistischen Einheitspartei. Die Werktätigen der DDR erreichten unter der Leitung dieser Partei 
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ГЕРМАНСКАЯ Н А Ц И О Н А Л Ь Н О - Н А Р О Д Н А Я АРМИЯ — ВЕРНЫЙ ЧЛЕН 
ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА 

Резюме 

В апреле этого "года народ Германской Демократической Республики праздновал 
20. годовщину существования своей партии, Германской Социалистической партии 
единства. Трудящиеся Г Д Р под руководством этой партии во всех областях политиче
ской, экономической и общественной жизни достигли исторических успехов. И з них са
мым значительным является то, что на одной третьи территории Германии — в Г Д Р — 
произошла самая большая революция истории немецкого народа социалистическим, эко
номическим и общественным переворотом. 

В введения статьи автор пишет об этом значительном событии, потом он знакомит 
принципиальными основами военнной политики Г Д Р и практическим проведением этой 
политики до 1956-го года. 

Как автор пишет, основой военной политики Г Д Р прежде всего являются сле
дующего принципы: «...военную политику надо подчинять всеобщей политике, она долж
на поддерживать её и служить её целям; надо обеспечить постоянное превосходство про
тив ожидаемого главного противника. Надо препятствовать тому, что агрессивные силы 
могли осуществить свои военные планы. Надо быть постоянно готовым к выполнению 
своих объязонностей в отношении союзников.» 

Автор анализирует эти значительные, указывающие направление принципы в дан
ных исторических рамках, потом показывает условия организации Германской Нацио-
утвердил то предложение, что вооружённые силы Г Д Р надоволечь в союзную военную 
силу: Германская Национально-Народная Армия стала членом социалистической 
военной коалиции и таким образом направление её развития было определено главным 
образом назначенными для неё военными задачами. 

Как известно, скоро после того, что приняли закон о создании Германской Нацио
нально-Народной Армии, Корпус Политического Совета стран Варшавского Договора 

твердил то предложение, что вооружённые силы Г Д Р надоволечь в союзанную военную 
илу: Германская Национально —• Народная Армия стала членом социалистической воен-
;ой коалиции и таким образом направление её развития было определено главным обра-
ом назначенными для неё военными задачами. 

Так как показывают совместные военные учения, проходящие с тех пор, Герман
ская Национально-Народная Армия — которая пользуется любовью, уважением и за
ботой своего народа и которую правительство и партия Г Д Р снабжает самым современ
ным оружием — уже в настоящее время владает теми военным способностями, на осно
ве которых вместе с социалистическими армиями она способна дать отпор на возмож
ную агрессию и уничтожить нападающих. 

Автор статьи — не умолкивая даже трудности — проводит читателя по тому пути, 
по которому Германская Национально-Народная Армия прошла за последнние 10 лет. 
Относительного будущего не может быть у нас сомнений — пишет автор — потому что 
личный состав Германской Национально-Народной Армии с повышением подготовки 
специальной военной теории, с повышением боевой готовности хотят укреплять боевое 
содружество, а также выполнять свой национальный и интернациональный долг. 



auf allen Gebieten des politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Lebens 
Ergebnisse von historischer Tragweite. Davon ist das Wichtigste, dass auf einem 
Drittel des deutschen Gebietes — in der DDR — durch die ökonomischen und 
gesellschaftlichen Umwälzungen des Sozialismus die grösste Revolution in der 
Geschichte des deutschen Volkes zustandekam. Der Verfasser spricht in der 
Einleitung seines Aufsatzes über dieses wichtige Ereignis, anschliessend berichtet 
er über die prinzipiellen Gründe der Militärpolitik der DDR bzw. über ihre 
praktische Verwirklichung bis 1956. 

Wie der Verfasser sagt, ist die Militärpolitik der DDR in erster Linie auf fol
gende Prinzipien gegründet „ . . . die Militärpolitik muss der Gesamtpolitik unter
geordnet werden, sie muss sie unterstützen, muss ihren Zielen folgen; muss die 
ständige militärische Überlegenheit dem erwarteten Feind gegenüber sichern. Es 
ist zu verhindern, dass aggressive Kräfte ihre militärischen Pläne verwirklichen 
können; sie muss in ständiger Bereitschaft stehen um unsere Verpflichtungen 
unseren Verbündeten .gegenüber zu erfüllen." 

Der Autor analysiert diese hochwichtigen, richtunggebenden Prinzipien inner
halb der konkreten historischen Begebenheiten, und stellt die Umstände der Orga
nisation der Deutschen Nationalen Volksarmee sowie ihren Werdegang bis heute 
dar. Parallel mit diesem informiert er den Leser über die Bemühungen der West
deutschen regierenden Kreisen um die Annektierung der DDR, um den Ausbruch 
eines neuen Weltkrieges; weiterhin über diesbezügliche Tätigkeit der Vereinigten 
Staaten und der verschiedenen agressiven Militärpakten. 

Wie bekannt, gleich nachdem das Gesetz zur Aufstellung der Deutschen Natio1 

nalen Volksarmee erlassen wurde, nahm der Politische Beratende Ausschuss der 
Mitgliedstaaten des Warschauer Vertrags den Vorschlag an, dass auch die Streit
kräfte der DDR in die Verbündete Streitmacht miteinbezogen sollen werden. So 
wurde die Deutsche Nationale Volksarmee ein Mitglied der sozialistischen Militär
koalition — und dem entsprechend auch die Richtung ihrer Entwicklung durch 
die für sie gestellte Kampfaufgaben in entscheidendem Masse bestimmt. 

Wie es auch die indessen abgehaltenen gemeinsamen Manöver bestätigen, 
verfügt die NVA — welche sich der Liebe, Achtung und Fürsorge des Volkes 
erfreut, und von der Regierung und der Partei der DDR mit den modernsten 
Waffen ausgerüstet wurde — schon jetzt über solche militärischen Fähigkeiten, 
womit sie mit den sozialistischen Armeen zusammen imstande ist eine eventuelle 
Agression zurückzuschlagen und die Angreifenden zu vernichten. 

Der Autor des Aufsatzes zeigt dem Leser — wobei er die Schwierigkeiten auch 
nicht verschweigt — jenen Weg, den die NVA in den vergangenen 10 Jahren 
gegangen ist. Die Zukunft lässt keine Zweifel übrig, weil — wie der Verfasser 
sagt — „Die Mitglieder der NVA durch noch gründlichere Aneignung der mili
tärischen Fachkenntnisse und durch Steigerung der Kampfbereitschaft zur Befe
stigung der Waffenbrüderschaft bzw. zu ihrer nationalen und internationalen 
Pflichterfüllung beitragen wollen." 

I 487 


