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A Nemzetközi Hadtörténeti Bizottság
2007. évi, sorrendben a harmincharmadik kon
ferenciáját ezúttal Fokvárosban, a Dél-Afrikai
Köztársaság (egyik) fővárosában tartották. Az
idei téma a „Régiók, területi szervezetek és
katonai hatalom" volt. A 2007. augusztus 13tól 17-ig tartó konferencia tizenegy szekció
ban ülésezett.
Az első ülésszak tematikája a „Regionalizmus, területi összecsapások és szövetségek"
volt, mellyel három előadás foglalkozott. Az
előadók, mintegy a konferencia bevezetője
ként, általánosságban vizsgálták a témát.
A dél-afrikai Tsepe Motumi a civil-kato
nai kapcsolatokról és fenntartásuk fontosságá
ról beszélt, történelmi nézőpontokat ugyanúgy
figyelembe véve, mint az aktuális helyzetet.
Ioannis Loucas „Területi konfliktusok és koa
líciók a huszonegyedik században" címmel a
Shanghaji Együttműködési Szervezet műkö
dését, történetét és nemzetközi kapcsolatait
vizsgálta. Az előadás kritikus nézőpontból
mutatta be a szervezet tevékenységét és célja
it, különös tekintettel olyan hadtörténeti vo
natkozásokra, mint amilyen például a „Béke
misszió 2005" nevü, hatalmas, kínai-orosz
katonai gyakorlat volt, kínai részről nyolc
ezer, orosz részről ezernyolcszáz emberrel. Ez
azért érdekes, mert a Szervezet alapokmánya
nem tartalmaz katonai együttműködésre való
utalást, és a szóvivők is tagadják, hogy ilyes
mire készülnének. Az előadás konklúziója
szerint a „Békemisszió 2005" egyértelmű uta
lás volt arra, hogy Moszkva és Peking a Szer
vezetet egyértelműen a NATO ellenpólusának
szánja. A záró előadást a brit Bruce Collins
tartotta, a bizalomról és szövetségekről.
A második ülésszak témája a dél-afrikai
felszabadulási küzdelmek nemzetközi vetülete
volt. Vlagyimir Subin orosz küldött az oro
szok 1990 előtti dél-afrikai beavatkozásának
lehetőségeit vizsgálta, a német Reiner Pom
merin a két Németország Dél-Afrikával kap
csolatos külpolitikáját taglalta. A harmadik
előadó, a dél-afrikai lau Liebenberg, az 19751989-cs angolai háború kérdéseit elemezte.

A harmadik ülésszak a nemzeti, illetve a
„többnemzeti" békefenntartás kérdéskörével
foglalkozott. Elsőként Erwin A. Schmidl tar
tott előadást a nemzetközi békefenntartó kon
tingensekkel kapcsolatos osztrák tapasztala
tokról. A török küldött, Ömer Turan, az Atatürk-korszak Törökországának hozzájárulását
vizsgálta a regionális békéhez, különös tekin
tettel Mustafa Kemal személyére és tetteire.
Az előadás részletezte a Török Köztársaság
megalakulását, benne Atatürk szerepét, vala
mint a harcokat és a békére való törekvéseket.
Omer Turan kitért az első világháború utáni
török-balkáni viszonyokra és az ország dip
lomáciai kapcsolataira. Végighaladt a Balkán
Konferenciákon és Törökország törekvésein,
hogy a Balkán Paktum létrejöjjön. Az előadás
fonalát egészen a második világháború kezde
téig vezette, mely teljesen szétzilálta a paktu
mot. Beszédét Törökország kelet felé való kö
zeledésének ecsetelésével folytatta, melynek
során bemutatta az ország törekvéseit az Irán
nal, Irakkal és Afganisztánnal kötött Sadabat
Paktum létrejöttéig. Beszámolóját végül Ata
türk békés külpolitikájának összefoglalásával
zárta. Az ülésszak J. Avenel francia résztvevő
huszadik század végi békefenntartási művele
tekről tartott előadásával ért véget.
A konferencia második napján a sorrend
ben negyedik ülésszakot ketté osztották. Az
első részülésszakon a regionális szövetségek
ről és konfliktusokról volt szó Efpraxia Paschalidou görög résztvevő a huszadik század
eleji délkelet-európai regionális szövetségek
ről beszélt. Az első világháború előtti balkáni
helyzetet vizsgáló előadó hazája szempontjá
ból tekintette át a helyzetet és a görög politi
kai vezető, Venizelos egyensúlypolitikáját ér
tékelte a balkáni térségben. Előadását a bal
káni szövetségrendszerek kialakulásával és az
első balkáni háború kezdetével zárta.
Pierre Bárral francia küldött szintén Gö
rögországról beszélt, ám az ókori Hellászról.
Témája a peloponnésszoszi háború végi regio
nális katonai szövetségek rendszere volt. A
részülésszakot két román történész zárta, akik

„A nagy szövetségesek árnyékában - a kisan
tant és a balkán paktum" címmel tartották
meg előadásukat.
A második részülésszakon angol nyelven
megjelent könyveket mutattak be az angolai
konfliktusról, illetve a hadtörténelem dél-af
rikai oktatásáról szólt két előadás. Az egyik
általában szólt a hadtörténelem Afrikában fo
lyó tanításáról, a másik körülírta, hogy mit is
takar az afrikai hadtörténelem. Az előadás kü
lönbséget tett a gyarmatosítás előtti és utáni
Afrika között, és megállapította, hogy az Af
rika-kutatás népszerűsége az 1960-as évek óta
folyamatosan nő. Ezek után néhány általáno
sabb, majd egy-egy konkrétabb témára össz
pontosító könyv bemutatása után azzal zárult
az előadás, hogy a tankönyvek száma nőtt,
minőségük az utóbbi időkben javult és a had
történelmet tanulni kívánó diákok előtt egyre
több lehetőség nyílik.
Innentől kezdve az ülésszakokat, a negye
dikhez hasonlóan, kettéosztották, és csak az
egyik részülésszakot tolmácsolták, a másik
angol nyelven zajlott. A „Hidegháború: kis
nemzetek és nagyhatalmak" címre hallgató
5/A részülésszak az egyik izraeli küldött elő
adásával kezdődött, aki a hatnapos háború kap
csán az izraeli-amerikai és szovjei arab kap
csolatokat vizsgálta. A kanadai előadó a
NORAD (Észak-Amerikai Légtérvédelmi Pa
rancsnokság) kezdeteiről és a kanadai elkép
zelésekről tartott előadást. A harmadik elő
adást a finn küldött tartotta a Balti-tenger
térségének hidegháború alatti katonai-straté
giai helyzetéről, saját országa nézőpontjából.
Befejezésképpen Tadeusz Panecki lengyel tör
ténész számolt be hazájának az egykori Var
sói Szerződésben betöltött szerepéről.
Az 5/B részülésszakon a hidegháború utá
ni biztonságpolitika kérdése volt a téma, afri
kai szemszögből. Az előadásokat az amerikai
küldöttség tagjai kezdték; Alberque és Harahan a Afrikában megmaradt hidegháborús kisfegyver-arzenálról beszéltek, és annak fel
használásáról az afrikai kontinens Szahara
alatti részén, 1989-2006 között. Őket követve
honfitársuk, David Rawson „Békéért veteked
ve" címmel tartotta meg előadását a ruandai
békefolyamatról és az ott tevékenykedő béke
fenntartókról az 1994-es népirtás előtt. A
részülésszakot egy mozambiki előadó zárta,
aki a SADC-ban (Dél-Afrikai Fejlődési Kö
zösség) való biztonsági együttműködés törté
nelmi fejlődéséről értekezett.

A következő ülésszak témája a regionális
békefenntartás volt. A holland előadó NyugatEurópa és azon belül is Hollandia helyzetét
vizsgálta a hidegháborúban, illetve a holland
katonai hozzájárulást a NATO-hoz. Peter Mulready, az ír küldött, hazájának a béke fenntar
tása és a béke megerősítése terén szerzett ta
pasztalatairól beszélt. A szenegáli felszólaló a
nyugat-afrikai hadi együttműködés kérdését
vizsgálta, előadásának a „Történelmi néző
pont egy egyedi folyamatról, az afrikai regio
nális biztonságpolitika szempontjából" elne
vezést adta.
A konferencia a „Háborúk és proxy hábo
rúk Ázsiában és a Közel-Keleten" című ülés
szakkal folytatódott. Mattitiahu Mayzel izraeli
küldött a hidegháború kontextusában tekintett
át három közel-keleti háborút. Az ülés máso
dik előadása a japán hírszerzésről és a szov
jet-japán határkonfliktusokról szólt az 1930as években. Kotani Ken japán történész elő
adásában a Kurili-szigetek helyzetét, valamint
a japán felderítési módszereket is részletezte.
Az utolsó előadó Christos lacovou ciprusi
küldött volt. „A Közel-Kelet a huszadikból a
huszonegyedik századba: A katonai hatalom
kérdése" címet viselő előadása más szem
szögből szemlélte a kérdést, mint azt meg
szokhattuk. Már előadása elején leszögezte,
hogy bár a jövő kiszámíthatatlan, több min
denről tudjuk, milyen irányban fejlődik/fej
lődhet tovább. Elsőként a népességnövekedést
említette, mint olyan tényezőt, ami a közelkeleti muszlim országokban megkerülhetet
len. Véleménye szerint Irak kivételével a leg
több arab állam népességrobbanást fog meg
élni a huszonegyedik század első felében és
ezek a demográfiai gondokkal küszködő ál
lamok fogják a legnagyobb kihívást jelenteni
az amerikai jelenlét számára a térségben. Má
sodik nagyhatású tényezőként a technológiai
fejlődést nevezte meg, mely segített az egész
régió átformálásában, és a mai napig nagy
szerepet játszik a Közel-Kelet életében. A la
kosság egyre nagyobb számban tud olvasni és
érdeklődik az események iránt. Az internet
terjedése és a médiának a térséggel kapcsola
tos tudásszomja az állami döntéseket és a jogi
folyamatokat egyre inkább átláthatóvá teszi az
átlagember számára is. A politikai tudatosság
és felelősség kérdése a harmadik legfontosabb
tényező. Az előadó szerint a „északi" nagyha
talmak (ahogy a nyugatiakat és a volt Szov
jetuniót összefoglaló néven nevezte) már nem

tehetik meg azt, amit eddig, hogy katonáikat
értelmetlenül a halálba küldjék keleten. A cip
rusi történész azt a következtetést vonta le
századunkra vonatkozólag, hogy a nagyha
talmak ugyan bombázhatnak az égből, de nem
uralhatják többé a földet, és a megszállás nem
járható út. Szót ejtett arról is, hogy bár jelen
leg még az Egyesült Államok a világ egyik
vezető nagyhatalma, ám egy többpólusú világ
létrejöttét Amerika sem tudja megakadályoz
ni, és ha Kínával, e feltörekvő nemzettel kö
zösen nem döntenek fegyverarzenáljuk csök
kentése mellett, belátható időn belül Izraelen
kívül más közel-keleti országoknak is lesz
nukleáris fegyverük. Előadását azzal zárta, hogy
meglátása szerint a muszlim országok a rob
banásszerű demográfiai növekedés és tömeg
pusztító fegyverek esetleges birtoklása esetén
is békések maradnának, hiszen továbbra is
gyengébbek lennének a nagyhatalmakhoz ké
pest, és csupán arra lennének képesek, hogy
megvédjék magukat a betolakodókkal szem
ben, de arra nem, hogy ráerőltessék az akara
tukat másra.
A szerdai napon a küldöttek egy stellenbosch-i kiránduláson és borkóstoláson vettek
részt, valamint a Dél-Afrikai Köztársaság egyik
haditengerészeti bázisát szemlélhették meg
Simon's Townban. Buszokkal a Jóreménységfokához is eljutottak a résztvevők. Ezen a na
pon előadások nem voltak.
A konferencia csütörtökön folytatódott a
hetedik ülésszakkal (IIA), mely a német anyanyelvüeké volt: két német és egy osztrák meg
hívott tartott előadást a „Regionális bizton
ságpolitika Európában" témában. Hans-Joachim Harder, az első német történész, a
NATO hidegháború alatti, összevont csapatállomásoztatásáról tartott előadást, míg honfi
társa, Michael Epkenhans, hazája tengerész
gyalogosainak alkalmazásáról beszélt a Föld
közi-tenger térségében. Az előadás a térség
békéjének fenntartására bevetett német kato
nák helyzetét vizsgálta az 1913-as, 1936-os és
199l-es évek vonatkozásában. A befejező
előadást az osztrák Claudia Reichl-Ham tar
totta a balkáni térségről és Közép-Európáról.
A „Biztonságpolitika: a hidegháború, és
ami mögötte van" című 7/B résziilésszakon a
frissen csatlakozott Szlovén Hadtörténeti B i 
zottság két előadója, Vladimir Prebilic és
Damijan Güstin mutatkozott be, ők Jugoszlá
via 1950-1960 közti biztonságpolitikáját dol
gozták föl. Az előadások sorát az első gaboni

küldött folytatta; ő a Dél-Afrikai Véderő és
Franciaország 1960-1990 közti kapcsolatáról
beszélt a hallgatóságnak. Esat Arslan, a má
sodik török előadó munkájával zárult az ülés
szak, ő a Török Köztársaság és a Török Fegy
veres Erők hozzájárulását elemezte a regio
nális és világbékéhez a második világháború
tól napjainkig.
A konferencia ezután a „Regionális biz
tonságpolitikai kérdések" című (8/A) rész
ülésszakkal folytatódott, melyben Enrico Magnani olasz történész az ENSZ „Referendum
Nyugat-Szaharáért Missziójának" (MINURSO)
1991 és 2006 közti tevékenységét elemezte,
honfitársa, Massimo de Leonardis pedig „Stra
tégiai parancsok és demokratikus értékek a
NATO politikájában a hidegháború alatt"
címmel értekezett. Az angolai küldött a nyu
gat-afrikai helyzettel és hazáját ért, hideghá
ború alatti katonai intervenciókkal foglalko
zott előadásában. A részülésszakot a brazil
küldött zárta a „Kölcsönös Segítség Amerika
közi Szerződéséről (Inter-American Treaty of
Reciprocal Assistance)" tartott előadásával.
„A regionális biztonság erősítése Afriká
ban" volt a 8/B részülésszak témája. Egy ke
nyai történész volt az első előadó, aki a terro
rizmus elleni harcról és a helyi légterek globalizációjáról, az öt követő nigériai hozzászóló
pedig a nyugat-afrikai védelmi berendezkedés
rendszerezéséről értekezett. A dél-afrikai Abel
Esterhuyse az Egyesült Államok tervezett Af
rika Parancsnokságáról (AFRICOM) tartott
előadást. Az Egyesült Államok 2008. szep
tember 30-án felállítandó parancsnoksága azt
az ürt kívánja betölteni, amit eddig az ország
radarjain Afrika jelentett. Az előadó részletez
te a kezdeti amerikai érdektelenség okait a fe
kete kontinenssel kapcsolatban (gazdasági
előnyök és ismeretek hiánya; a félelem, hogy
valami olyanba ütköznek, ami más, fontosabb
terveiket veszélyeztetheti), majd fölvázolta,
miért jön végül mégis létre az AFRICOM. Az
első és legfontosabb mozgatóerő az Egyesült
Államokban, ami arra ösztönözte, hogy be
avatkozzon Afrika ügyeibe, a nemzetközi és a
hazai nyomás volt. A közvélemény úgy gon
dolta, hogy a kontinens magára hagyása nem
egyezik az amerikai eszménnyel, de a kínai
befolyás növekedése sem volt olyan tényező,
amit egyszerűen a szőnyeg alá lehetett volna
söpörni. Kína térhódítása gyökeresen külön
bözik a feltett amerikai szándékoktól, azaz a
demokrácia terjesztésétől és a békefolyama-

tok elősegítésétől, ennek ellenére több afrikai
ország mégis szívélyesebben fogadja az ázsiai
nagyhatalom közeledését. Az előadó az
AFRICOM létrejöttének legfontosabb oka
ként az Egyesült Államok afrikai olaj iránti
érdeklődését emelte k i , mivel az iraki háború
és következményei miatt az ország számára
egyre bonyolultabbá válik a közel-keleti be
szerzés. Afrikai nézőpontból azonban több
aggály is felmerült, többek közt az, hogy mi
ért szükséges a nagyhatalmaknak beavatkoz
niuk, hiszen a kontinensnek saját magának
kell megoldania a gondjait; az Afrikai Unió
éppen jött létre. Az AFRICOM a tervek sze
rint kevésbé a katonai, inkább egészségügyi
és társadalmi problémákkal fog foglalkozni,
ám az előadó szerint éppen a hadügyi kérdé
sek lennének a legfontosabbak. Az Afrikában
megfigyelhető tapasztalatlanság e téren rend
kívül sok gondot okozott a kontinensnek, töb
bek közt a kormányok biztonságpolitikájával
kapcsolatban. Az is aggodalomra ad okot,
hogy az amerikai katonai jelenlét fegyveres
konfliktusba sodorhatja azokat az országokat,
ahol az AFRICOM-főhadiszállások lesznek.
Előadását azzal zárta Abel Esterhuyse, hogy
bár az Egyesült Államoknak nincsen gazdasá
gi érdekeltsége a térségben, és a legtöbb afri
kai ország ellenszenvvel fogja nézni a nyugati
terjeszkedést, az AFRICOM gesztus, ami jel
zi, hogy a fekete kontinens „nincs elfeledve."
Az ülésszak befejező előadója a szintén
dél-afrikai James Archibald volt, aki a mű
holdak kommunikációban való felhasználásá
ról tartott előadást. Kitért a jelenlegi gondok
ra, illetve a lehetséges megoldásokra, vala
mint a szerkezetek jövőben történő felhasz
nálására. Az előadó kiemelten kezelte a téma
szempontjából Afrika déli részét.
A következő részülésszak, a 9/A, az ál
lamközi biztonságpolitikával és a katonai in
tervenció lehetőségével foglalkozott. A tuné
ziai előadó az 1956 és 1963 közti tunéziai
katonai helyzetről és a regionális szolidaritás
ról beszélt. Az őt követő svéd küldött hazája
nézőpontjából vizsgálta az 1960-1964 közti
kongói helyzetet. Előadása „Regionális és
nemzetközi koalíció akcióban" címmel a svéd
külügy reagálásait foglalta össze a belga gyar
mattal kapcsolatban. A belga záróelőadás az
1964-ben a Kongóban történt belga beavatko
zásokat vizsgálta, a függetlenség utáni belga
kongói együttműködés fényében.

A kilencedik ülésszak második - 9/B részülésszaka a regionális biztonságban fellé
pő külföldi tényezőket tárgyalta. Dan Asher
izraeli küldött a Yom Kippur háborúban, Egyip
tomban tevékenykedett szovjet katonai ta
nácsadókról tartott előadást. A spanyol kül
dött előadásának elmaradása miatt a rövidre
sikerült blokkot egy újabb dél-afrikai felszóla
ló zárta; ő a Mozambik és Dél-Afrika közti
1975-1989-ös konfliktust elemezte a hideg
háború keretein belül.
Az utolsó két ülésszakot nem osztották fel,
a 10. a második világháború alatti regionaliz
must vizsgálta. A holland előadó, Erwin van
Loo témája az angol Királyi Légierőben szol
gált külföldi kontingenseket tekintette át, kü
lönös tekintettel a lengyelekre és csehekre.
Jéröme Dorvidal francia küldött a Canberra
Paktumról és ezzel kapcsolatban az Ausztrália
és Új-Zéland környéki vizek fennhatóságának
kérdéséről beszélt, az Egyesült Államok Had
történeti Bizottságának elnöke, Willard Frank
pedig az 1937-es Nyon-megegyezésről szólt a
Földközi-tenger biztonságával és a második
világháború kezdetével kapcsolatban.
A konferencia utolsó napján a l l . ülésszak
tulajdonképpen való kitekintés volt a jövőbe:
a védelmi kilátásokat vizsgálta. Rafael Cervera spanyol küldött az Új Világ rendszeré
nek biztonságpolitikáját tekintette át Európa
vonatkozásában. Andre Wessels, az utolsó
dél-afrikai felszólaló hazájának jövőjével fog
lalkozott és egy esetleges gyors reagálású had
test fölállításában látta a védelmét megoldott
nak. Felvetette a Dél-Afrikai Nemzeti Védel
mi Erő jelentőségét, valamint latolgatta, hogy
mennyire lehet fontos a szerepe vészhelyzet
esetén.
A konferenciát a kínai küldött előadása
zárta, aki előzőleg anyanyelvén megköszönte
a szervezőknek, hogy jelen lehet, majd ango
lul tudó segédjére bízta, hogy összefoglalja a
tanulmányát. Kína szerepe a világbéke meg
őrzésében és a regionális biztonságban című
előadása hangsúlyozta az ázsiai nagyhatalom
szerepének fontosságát, és kifejtette abbeli
reményét, hogy egyszer a jövőben a világ bé
keszerető népei szorosabban együttműköd
hetnek. A konferenciát Sully Mollo tábornok,
a Dél-Afrikai Hadtörténeti Bizottság elnöke
szavai zárták, aki pár perces néma meditáció
ra kérte a résztvevőket, és kifejezte reményét
egy békésebb világ eljövetelében.
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E számunk tartalmából
„Zsigmondot a hadtörténeti szakirodalom nem nagyon szokta dicsérni a galambóci ostrom
miatt, pedig a király igen előrelátóan és gondosan járt el. Pontosan tudta, hogy egy hadvezér
megjelenéséhez, a katonai »szerephez« milyen külsőségek, így haditechnikai újítások tar
toznak, s azokkal mind rendelkezett is. Paradox jelenség, hogy egy, az ütközeteit ennyire gon
dosan előkészítő király szinte összes hadjáratában eredménytelennek bizonyult. Több tekin
tetben is tanult az 1396-os vereségből, ami elsősorban a dunai hadi-flotta felállításában, illetve
a folyami és szárazföldi tüzérség csatadöntőnek szánt alkalmazásában nyilvánult meg, s éppen
néhány hónappal az ostrom előtt adta ki az első magyarországi katonai szabályzatot. Az os
trom oroszlánrészét a Dunán fölénybe kerülő magyar hajók vállalták magukra, a rajtuk elhe
lyezett tüzérséggel. Ebben ismét Zsigmond haditechnikai újítások iránti érdeklődését vehetjük
észre. Lehet, hogy az eseményekben az 1418-ban, flandriai mesterek által épített, 22 hajóból
álló dunai flotta kapott szerepet, aminek a mozgósítására a későbbiekben is többször, így
1435-ben is sor került."
(Veszprémy László: Zsigmond Galambócnál

1428-ban)

„Forgách erdélyi főparancsnokká történő kinevezésének terve természetesen nem aratott
osztatlan sikert a kölcsönös ármánykodással teli tábornoki karban. A fejedelemi elhatározást
minden bizonnyal Bercsényi Miklós vette leginkább zokon, aki maga is aspirált »az erdeli«
generálisságra, sőt szeptember elején újfent ajánlkozott is a posztra...
Forgách és Bercsényi korántsem felhőtlen viszonya ismert volt a kortársak előtt. A főgen
erális nem egyszer csípős megjegyzésekkel fűszerezve nyilvánított véleményt unokatest
véréről. Az egyik ilyen eset Forgách átpártolásakor, 1704 április havának első napján történt
Bercsényi nagyszombati táborában, amikor a császári-királyi hadsereg tábornoki öltözékében
megjelenő rokonát meglátva felkiáltott: »itt a bolond, ni, április elsejen.« Sértő szavait később
ugyan azzal mentegette, hogy azok csak Forgách császári uniformisára vonatkoztak, de
fullánkos nyelvét később sem tudta fékezni...
A főgenerális - olykor nem minden alapot nélkülöző - kritikáiból persze kijutott a kuruc
tábornoki kar többi tagjának is. A historikusok által már sokszor idézett levelében szarkaszti
kus humorral jellemezte magát és tábornoktársait. Esterházy Antalt például »rekedönek, «
Károlyi Sándort »bosszankodonak,« Pekry Lőrincet »sopánkodónak,« Forgách Simont »rettegönek« nevezte, saját személyéről pedig úgy vélekedett: »magam sem vagyok egy ebbel is
jobb a Diákné vásznánál.« Természetesen Bercsényi sem tartozott a kuruc főtisztikar közked
velt figurái közé, amire maga is okot adott lobbanékony természetével és fullánkos nyelvével.
Őt is számos kritika érte, ám ez szinte fel sem tűnt, hiszen a főtisztek és tábornokok egymás el
leni intrikái, összezördülései mindennaposak voltak a kuruc hadseregben."
(Czigány István: Egy „universalis ember" Tündérországban.
rancsnoki működése Erdélyben)

Forgách Simon gróf főpa

