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(Militärverlag der DDR, Berlin, 1975. 232 o.) 

A Német Demokratikus Köztársaság 
Nemzeti Néphadseregének szárazföldi 
haderejét bemutató Lövészek, tüzérek, 
parancsnokok című képeskönyv (össze
állította Lothar Willmann és Karl-
Heinz Eyermann) kapcsán felvetődhet 
az olvasóban a kérdés: beletartozik-e 
a Hadtörténelmi Közlemények profil
jába olyan képeskönyvnek az ismerte
tése, amely a jelennel foglalkozik? 

Erre a válasz mindkét vonatkozás
ban feltétlenül igenlő. A Német Nem
zeti Néphadsereg része a Varsói Szer
ződés Egyesült Fegyveres Erőinek, 
ezért vitathatatlan, hogy a folyóira
tunknak is foglalkoznia kell vele. Az 
is közismert, hogy a képek, különö
sen a fényképek, a hadtörténetírás el
sőrendű, de nem mindig és nem kel
lően méltatott forrásai közé tartoz
nak. 

Ez a könyv, találóbb fogalmazással 
fény képgyűjtemény, mindenképpen jól 
sikerült összeállítás. Több mint 260, 
részben színes fényképen mutatja be 
a történelem első német munkás- és 
parasztállama legfontosabb fegyveres 
hatalmi szervét. 

A rövid, csupán egy oldal terjedel
mű bevezetés hangsúlyozza: „A Nem
zeti Néphadsereg erejének legfonto
sabb forrása a Német Szocialista Egy
ségpárt irányítása. A párt biztosítja 
a katonák és a katonai kollektívák ne
velését, azt, hogy az NDK fegyveres 
erőinek tagjait a szocialista hadtudo
mány legkorszerűbb ismeretei és el
vei alapján vezessék, neveljék és ké
pezzék." 

A marxista—leninista munkáspárt 
állandó gondoskodását, a hadseregnek 
a szocialista hazafiság és az internacio
nalizmus szellemében való nevelését, 
a szocializmus és a béke védelmét kí
vánja bemutatni a képes album. 

Eltérően a hasonló jellegű kiadvá
nyoktól, ez az összeállítás a mának, a 
Nemzeti Néphadsereg jelenének a be
mutatására törekszik, mégis lépten

nyomon elénk tárul az a hatalmas 
mennyiségi és minőségi fejlődés, amin 
ez a hadsereg születésétől kezdve át
ment. 

Az egyik képsor például R. Mädler 
ezredest mutatja be, aki annak idején 
a népi rendőrség rajparancsnokaként 
kezdte, most pedig egy gépesített lö
vészezred parancsnoka. Akkori fegyver
zetük karabélyokból állt, a „gépesí
tést" kerékpárok jelentették; ma kü
lönböző fegyvernemekből, speciális 
csapatokból és szolgálati ágakból öt
vöződik össze egysége; harci tulaj
donságaiban voltaképpen az egész had
erő tükröződik. 

Nem kevésbé érdekesen tárul elénk 
a gépesítés foka: az ember és a gép 
viszonya. A gépesített lövészcsapatok
nál a lövészpáncélosok állománya már 
a Nemzeti Néphadsereg első évtizedé
ben több mint egyharmadával, a gép
kocsiké egynegyedével növekedett. 
1965-ben a szárazföldi csapatok min
den katonájára 30 lóerő jutott, 1975-
ben pedig kereken 50. A második vi
lágháború hadseregeihez viszonyítva az 
egy katonára eső lóerőmennyiség öt
szörösére nőtt. 

A parancsnok számára azonban nem 
a lóerők jelentik a mozgékonyság és 
a harc dinamikája alfáját és ómegá
ját: „Mindenekelőtt az erkölcsi-poli
tikai tényezőkkel számol, mivel tudja, 
hogy a tűzerő, a lóerő és a sebesség 
mutatóit csak akkor lehet teljesen 
kihasználni, ha a katona tudja, ki
nek szolgál." 

A mai, rendkívül sokoldalú, állan
dóan változó körülmények vezetőké
pességgel rendelkező, tevékenységük
ben a párttal szoros kapcsolatban 
álló, politikailag és katonailag jól kép
zett parancsnokokat kívánnak. A Nem
zeti Néphadsereg tiszti állományának 
magja kezdetben a munkásmozgalom 
funkcionáriusaiból került ki. Azóta a 
tiszti iskolák és a csapatnál szerzett 
gyakorlat után a „Friedrich Engels" 
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Katonai Akadémia bocsátja Ki a veze
tő kádereket a fegyveres erők számá
ra. Tisztek és tábornokok ezrei vé
geztek szovjet katonai akadémiákat. 

A könyv végigkíséri az NDK Nem
zeti Néphadserege egész mai életét, te
vékenységet, a bevonulástól, a hétköz
napoktól az ünepekig, a szárazföldön, 
vízen és a levegőben. A Német Szo
cialista Egységpárt első titkárával, 
Erich Honeckerrel való találkozás épp
úgy hozzátartozik a katona életéhez, 
mint a fárasztó kiképzés vagy a dísz
szemlén való részvétel. Az egyik kép
sor gázálarcban végrehajtott menet
gyakorlatot örökít meg, a másikon 
sportoló, vagy szabad idejükben kép
zőművészettel foglalkozó fiatal katoná
kat látunk. 

A harci technika karbantartása, mű
szaki munkák végzése, folyamátkelés, 
sugármentesítés, éleslövészet páncéltörő 
rakétával, híradósok munka közben, be
szélgetés fehér asztal mellett Waldemar 
Verner tengernaggyal, a Nemzeti Nép
hadsereg politikai főcsoportfőnökével, 
kiképzés a terepasztalon, beszélgetés a 
Szovjetunió és más európai szocialista 

államok hadseregének katonáival — és 
így lehetne akár oldalakon keresztül 
sorolni a művészi színvonalú, fekete
fehér, vagy színes, rendkívül sok
oldalú, az érdeklődést mindvégig ébren 
tartó képek témáját. 

Külön figyelemre méltó a munká
ban a haditechnika szemléltetése. Ér
dekes, még a szakembernek is újat adó 
képeket látunk a Nemzeti Néphadse
reg különféle járműveiről, harceszkö
zeiről. A képekhez tartozó magyará
zatok alaposan, részletesen ismertetik 
a bemutatott harceszközöket. 

A kiadvány jellegéből következően 
a lényeg a fényképeken van, a szöveg 
csak másodlagos. A magyarázatokkal 
kapcsolatban külön is szeretném ki
emelni a katonás tömörséget, mégin-
kább a szabatos, világos fogalmazást. 

A „Lövészek, tüzérek, parancsnokok" 
nagyon jól sikerült összeállítás. Min
denképpen érdeklődésre tarthat számot 
a Varsói Szerződés tagjai körében, de 
mindenütt, ahol érdeklődnek a ma 
katonáinak élete iránt. 

Borús József, 

8 Hadtörténelmi Közi. 


