
A szerzők érezhetően minden hozzá
férhető forrást felhasználtak, bibliog
ráfiájuk folyóirat-része azonban elna
gyolt. 

A fejezetek terjedelme nagyjából 
arányos a részvétel jelentőségével s a 
hozzáférhető adatok is befolyásolták. A 
szerkesztés logikáját azonban nem si
került megtalálnom sem a könyvön, 
sem az egyes fejezeteken belül. A fejeze
tek sorrendjében csak az a logikus, 
hogy a finnekkel kezdik és az önkén
tesekkel zárják. De földrajzi logikai 
szempontból a finn-szlovák-magyar
román-horvát-olasz, a részvétel jelen
tősége szempontjából ellenben a finn

román-magyar-olasz-horvát-szlovák 
lenne a jó sorrend. 

A könyv hangvétele általában tár
gyilagos. Ügy tűnik azonban, hogy a 
szerzők némileg zavarban voltak az 
átrepülések megítélését illetően, s szá
momra túl ridegnek tűnik a finn fe
jezet hangvétele a románéhoz képest. 

Nagyon hiányzik a mű végéről egy 
általánosító, összefoglaló, értékelő fe
jezet. Mert azt pl. nem egy képaláírás
ból kellene megtudni, hogy valameny-
nyiük közös problémája volt a típus-

A szakértő magyar olvasó figyelmé
re is érdemes, kilenc tanulmányt tar
talmazó kötetet jelentetett meg az újon
nan indított „Hadtörténelmi Kutatá
sok" elnevezésű sorozat első publiká
ciójaként az Osztrák Szövetségi Hon
védelmi Minisztérium Hadtörténelmi 
Szolgálata. A tanulmányok közül hét 
eredetileg az 1990-ben Bécsben tar
tott, „A háború alakváltozásai" címmel 
rendezett tudományos ülésen, kettő to
vábbi pedig az ugyancsak 1990-ben 

ban és minőségben túlságosan is ve
gyes gépállomány. 

Rengeteg, eddig közöletlen, forrásérté
kű fénykép van a könyvben. A fekete
fehér képek jelentős részét azonban 
olyan kis méretben hozzák, hogy a ki
váló minőségű papír és nyomás ellené-
is alig vehetők ki. A színes táblák egy 
része grafika, azaz rekonstrukció. 
Szemben több más történésszel, én nem 
ellenzem ezt a megoldást, mert eseten
ként szemléletesebb minden leírásnál. A 
belső címlapon a felségjelek egy ré
szét közlik, fekete-fehérben, magyará
zat nélkül. Ezek is megértek volna egy
két színes táblát, magyarázó szövegek
kel. 

Az egész könyvet átgondolva: elsie-
tettséget érzek rajta. Mintha attól féltek 
volna a szerzők, hogy valaki megelőzi 
őket. S nem volt egy erős kezű szer
kesztő, aki helyrehozza az elkerülhető 
hibákat. 

A könyv címe félrevezető. Éppen az 
nem derül ki belőle, hogy miről szól 
a könyv'. 

Kár volt másodlagos ügyetlenségek
kel csökkenteni egy alapjaiban kiváló 
mű é r téké t . . . 

Nagy Domokos Imre 

Linzben tartott történészkongresszuson 
hangzott el. Valamennyit az kapcsolja 
logikai egységbe, hogy a középkortól 
napjainkig terjedő történelmi korszak
ban háború és béke határesetét jelen
tő időszakokat tesznek vizsgálat tár
gyává és a konfliktuskutatáshoz jelen
tős adalékokkal járulnak hozzá. 

Johann Christoph Allmayer-Beck be
vezető tanulmánya „Loudon tábornagy 
halálának 200. évfordulójára" címmel 
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a háborús gyakorlat és elmélet össze
függéseit, a háború fogalmát és a há
ború jellegének az elmúlt két évszá
zadban bekövetkezett változásait elem
zi. Ennek során bemutatja, miként vált 
a háború az erőszak megnyilatkozásá
ból előbb a politika folytatásának erő
szakos eszközévé, majd politikailag ki
számíthatatlan kockázattá az anyagi
technikai fejlődés és ezzel együtt járó 
társadalmi változások hatására, ami
kor már csak a megtorlás, sőt mégin-
kább csupán az elrettentés lehetősége 
maradt meg. 

Leopold Auer „A háború alakválto
zásai a középkorban Nyugaton" című 
tanulmányában bevezetőként felidézi, 
hogy a középkort általában olyan tör
ténelmi korszakként ábrázolják, ami
kor az erőszak és az erőszakalkalma
zás különös mértékben meghatározó 
volt. Miután e nézetet elemzésével 
visszautasítja, a középkori háború fo
galmát tisztázza az egykori elméleti 
írások bevonásával. A feudális állam 
által vívott és a feudális urak közti 
fegyveres viszályok megkülönböztető 
vizsgálatát követően a szerző a közép
kori hadügy feudális elemeit tárgyal
ja. Részletesen bemutatja a fegyverze
tet és a harcászati eljárásokat, a vár
ostromot és a várvédelmet, a tengeri 
harceljárásokat. Befejezésül a háború 
képének a korai, klasszikus és késő 
középkorban mutatkozó elérő vonásait 
emeli ki. 

Johannes Kunisch „Loudon tábor
nagy és a kisháború" címmel megírt 
tanulmányában bevezetőben azt hang
súlyozza, hogy a neves hadvezér pályá
ja kezdeti szakaszában kényszerűségből 
kapcsolódott kisháborús műveletekbe, 
míg számos kortársa ezt örömmel és 
tudatos választással tette. Ezt követő
en elemzi az ancien régime ide
jének kisháborúját, vagyis a nagyhá
ború ellentétét, majd a kisháború ko
rabeli tanulmányozásának irodalmi le
csapódását mutatja be. Eközben szót 
ejt a magyar Jeney Lajos Mihály: A 
portyázó című művéről is. A további
akban rátér arra, mint vált a köny-
nyű csapatokbeli szolgálat, a kishábo-
rúban való részvétel a katonai pá
lyafutás szinte kötelező kezdeti idősza
kává, egyfajta hadi-próbaidővé. Befe-
jelzésül visszatér a szerző Loudon pá
lyafutásához, és annak buktatóit be
mutatva, elemző képet ad róla. 

Christopher J. Duffy „A XVIII. szá
zadi világháború dinamikája" című ta
nulmánya a hétéves, vagy harmadik 
sziléziai háború (1756—1763) lefolyását 
elemzi. Már bevezetőben kiemeli, hogy 
a nagyhatalmi fegyveres összeütközés 
súlypontját a Poroszország és a Habs
burg-birodalom közti európai nagyha
talmi viszály ellenére a tengerentúl, 
Észak-Amerikában és Indiában a Fran
ciaország és Anglia közti gyarmatosí
tó rivalitás jelentette. Az eseménytör
ténet kronológiai felidézését követően 
azt a kérdést vizsgálja, miért lehet vi
lágháborúnak tekinteni ezt az esemény
sorozatot. A szembenálló birodalmak 
lakossági, gazdasági, pénzügyi és had
ügyi adatainak bemutatásával, majd a 
döntéshozatali folyamat ábrázolásával 
igazolja azután állítását a szerző. 

Klaus Koch az 1864-es német—dán 
háborút vizsgálja „Korlátozott konflik
tus és hatalmi politika" című tanul
mányában. Rámutat, hogy a korábbi 
művek egyrészt a porosz—osztrák né
met szövetségbeli együttműködés záró
akkordjaként, ugyanakkor a Németor
szág fölötti uralomért vívott harc nyi
tányaként értékelték ezt az esemény
sorozatot, másrészt, összeurópai tekin
tetben, kabinet,- vagy örökösödési há
borúként fogják fel a Schleswigért és 
Holsteinért vívott harcot, amely német 
belügy és korlátozott helyi háború ma
radt. A történelmi események felidé
zését követően a szerző a tanulmány 
címének megfelelően előbb a korláto
zott konfliktus kiterjedését, majd a 
hatalmi politika érvényesülését elem
zi. Befejezésül kiemeli, hogy a háború 
még a régi keretek között maradt, aho
gyan a korábbi ábrázolások is bemu
tatták. 

Erwin A. Schmidl tanulmánya a 
„Gyarmati háborúk: nagy háború és 
kis béke között" címet viseli, ám a 
szerző már bevezetőben leszögezi, hogy 
csupán az utolsó századforduló körüli 
fél évszázadra, „a klasszikus gyarma-
tosítási korszakra", terjed ki vizsgálata, 
mégpedig abból a szempontból, hogy 
ezeknek a háborúknak a lefolyását 
mennyiben befolyásolták az európai 
háborúk. Ezután rátér a szerző arra, 
hogy kétféle gyarmati háborút kell 
megkülönböztetni, egy európai hata
lomnak egy bennszülött berendezkedés 
elleni háborúját, illetve két európai ha
talom tengerentúli fegyveres összecsa-
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pasát. Historiográfiája áttekintése után 
Erwin A. Schmidl a gyarmati környe
zetben állandó határvillongásokból fa
kadó ,,kis béke" fogalmát elemzi. Át
térve a gyarmatosító hatalom teljes po
tenciáljának „nagy háborúban" való 
bevetésére, kimutatja a technikai fö
lény és a korlátozott számú élőerő köz
ti ellentmondást, ebből fakadóan mind 
nagyobb számban „nem fehér" katonák 
harcba kényszerítését. Ezt követően a 
tengerentúli „totális háborúkat" mutat
ja be, majd befejezésül a gyarmati di
vattal és a gyarmati gondolkodásmód
dal foglalkozik. Záró gondolatsora arra 
mutat rá, hogy a gyarmati háborúk 
képét, annak fejlődését téves lenne a 
korszak európai háborúinak tükrében 
megítélni, ám fordítva, a gyarmati há
borúkban szerzett tapasztalatok későb
bi európai háborúkban való adaptálá
sára kellene felfigyelni. 

Gustav Däniker „A totális háború" 
című tanulmányában a bekövetkezett 
világpolitikai fordulat közepette azt 
hangsúlyozza, hogy az összes termo
nukleáris eszközzel vagy „csupán" va
lamennyi legmodernebb hagyományos 
fegyverzet és harcitechnika bevetésé
vel vívandó háború csupán fenyege
tő rém volt a második világháborút 
követő negyvenöt esztendőben. Az 
öbölválság körülményei között azonban 
arra figyelmeztet, hogy ez a rém még 
nem tűnt el teljesen. A továbbiakban 
a totális háború lényegét elemzi, majd 
a jelenkor háborúinak példáján mu
tatja be mibenlétét. Ezt követően, meg
lepő fordulattal, „a totális háborúnél
küliség" kérdését vizsgálja. Befejezésül 
úgy foglalja össze mondanivalóját, 
hogy magasan fejlett demokráciák kö
zött nem lehetséges az önmegsemmi
sítés veszélye nélkül totális háború, 
más régiókban, más hatalmak agresszió
ja azonban torkollhat a totális háború
ba, ennek kihatása lehet más régiókra 
is a totális háború kiterjesztésével, és 
nem kizárt, hogy a jövőben akad vi
láguralmi igényű diktátor, aki ezt meg
kísérti, ezért ezzel eleve szembe kell 
állítani az átfogó, nemzetek feletti és 
interdiszciplináris létbiztosítást. 

Heinz Magenheimer „Az 1962 októ
beri Kuba-válságot, mint a stratégiai 
\Tálságkezelés példáját" elemzi tanul
mányában, mégpedig a döntéshozatali 
folyamatot, a stratégiai fegyverkészlet 
nagyságrendjéből fakadó helyezetmeg-

ítélés és fenyegetettségi veszélyérzet 
döntéshozatali befolyásoló tényezőként 
való értékelése szempontjából. Bemu
tatja Kubának a Szovjetunió stratégiá
jában játszott szerepét 1961 tavaszától 
a rakétabázisok amerikai részről tör
tént 1962 októberi felfedezéséig. Ezt 
követően rátér a válság amerikai rész
ről való kezelésére, bemutatja a ten
geri blokád elrendeléséhez vezető ame
rikai döntési folyamatot, a szovjet leg
felsőbb vezetésben ennek hatására be
következő nézetkülönbségeket, a mér
sékelt szovjet választ, az informális 
tárgyalásokat és az azokon született 
megállapodást: a szovjet rakéták Ku
bából való visszavonását és később a 
törökországi amerikai rakéták kivoná
sát. Befejezésül a szerző az amerikai 
vezetés egysége és a mérsékelt reagálás 
közti ellentétet vizsgálja. Rámutat, 
hogy a termonukleáris fölény ellenére, 
kellő tapasztalat hiányában, nem szü
letett radikálisabb lépésre vonatkozó 
határozat. Ez a határozottság is elegen
dő volt viszont a megosztott szovjet 
vezetés meghátrálásának kikényszeríté
séhez. 

Manfried Rauchensteiner „A háború 
küszöbén. A »-Low Intensity Conflict« 
történelmi dimenziói" című tanulmánya 
annak a folyamatnak az egyes fázisait 
mutatja be, ahogyan a totális háború
ra berendezkedett amerikai hadvezetés 
gondolkodásában a második világhábo
rút követő időszak helyi háborúinak 
hatására megszületett az „alacsony ha
tásfokú összecsapás" esetére való fel
készülés szükségességének felismerése. 
Végülis az elképzelhető fegyveres kon
fliktusok negyvennégy szintjének meg
felelő reagálást dolgozták ki. A továb
biakban a szerző „a korlátozott hábo
rú" és „az alacsony hatásfokú össze
csapás" közti különbséget elemzi, majd 
eljut az új fogalom definiálásához: „az 
alacsony hatásfokú összecsapás magá
ban foglalja az erőszakkal való fenye
getést, a haderő készenlétbe helyezé
sét és a haderő harcbeli alkalmazását". 
Ezt követően Manfried Rauchenstei-
ner rámutat, hogy az 1980-as évek
ben az új doktrína alkalmazásával ele
ve csak a harmadik világban számolt 
az Egyesült Államok legfelsőbb politi
kai és katonai vezetése. Befejezésül a 
kisháborúhoz való visszatérés folyama
tát elemzi a szerző egyes legújabb pél
dákon, amelyre mind belbiztonsági, 
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mind külpolitikai feladatok ellátása te
kintetében felkészített az amerikai 
haderő, ahogyan sikerei tanúsítják. 
Napjaink amerikai hadviselése azon
ban, a szerző zárógondolata szerint, nem 
jelent új típusú háborút, mint ahogyan 
a legújabban felvetett „Mid-Intensity 
Conflict" helyzetére való felkészítés 
gondolata sem jelent mást, mint egy 

Az Osztrák Szövetségi Honvédelmi 
Minisztérium Hadtörténelmi Szolgálata 
és a Honvédelem Támogatását Szolgá
ló Osztrák Társaság 1990 októberében 
tudományos ülésszakot rendezett ,,A 
Második Köztársaság Szövetségi Had
serege — felállítás és válságok 1955— 
1970" címmel. Az akkor elhangzott elő
adásoknak a vita tanulságai alapján át
dolgozott, kiegészített, jegyzetekkel el
látott változatát jelentette most meg 
önálló kötetben a Hadtörténelmi Szol
gálat „Pajzs kard nélkül" címmel, 
mintegy az 1955—1970 közti helyzet rö
vid meghatározásaként. Az érdeklődő 
magyar olvasó — különösen az e kor
szakot tudatosan megélt kiszolgált ka
tona olvasó — számára különösen ta
nulságos lehet, ha az egyes tanulmá
nyokkal szembesíti az akkortájt bele
sulykolt hivatalos és tudatos tévismere-
teket. 

Hannes-Christian Clausen „Ausztria 
és a Nyugat stratégiai felfogása 1955— 
1970" címmel a korszak külső megha
tározó keretét vázolja fel tanulmányá
ban. Ismerteti „a tömeges megtorlás" 
elméletét és az ennek alapjául szol
gáló nyugati fegyverzetrendszerbeli fö
lényt, elsősorban a termonukleáris és 
a rakétatechnikai meghatározó túlsúlyt. 
Ezt követően bemutatja a négyhatalmi 
megszállás tíz éve után függetlenné 

évtizedes hadgondolkodási folyamat 
újabb fázisát. 

Talán e néhány felvillantott gondo
lat is egyértelművé teszi, mennyire 
hasznosan forgathatják ezt a tanul
mánykötetet a hadtörténelem és a had
gondolkodás iránt érdeklődő magyar 
olvasók is. 

Zachar József 

vált és ennek áraként örökös semle
gesség vállalására kötelezett Ausztria 
helyzetét. Rendkívül figyelemreméltó 
elemzése tudatosítja, hogy miként állt 
be változás a nyugati hatalmi tényezők 
nézetében, akik korábban Ausztriának 
a kommunizmus elleni nyugati védelmi 
harcba való bevonása mellett álltak 
ki. Az ausztriai honvédelem kiépítésé
re áttérve három külső meghatározó 
eseményt emel ki: „az 1956-os magyar
országi eseményeket, az amerikai had
erő 1958-as libanoni válságba törté
nő beavatkozását és a CSSZSZK-nak 
a Varsói Szerződés csapatai általi 1968-
as elfoglalását". Bemutatja, hogy e há
rom esemény hatására miként változott 
a semlegesség értelmezése és ennek 
megfelelően Ausztria nyugati bizton
ságpolitikai és stratégiai értékelése. 
Magyar szempontból kiemelendő, hogy 
1956-ban Ausztria csak katonailag és 
semmiképpen sem politikailag értel
mezett semlegességet követett, és a 
NATO is a Nyugat részének tekintette. 

Franz Freistetter a kérdés másik ol
dalát elemzi „A Kelet stratégiai fel
fogása és Ausztria 1955—1970" című 
tanulmányában. Bevezetőben az ideo
lógiai meghatározókat mutatja be, mi
vel az ideológia a háború elkerülhe
tetlenségével számolt 1956-ig, és ak
kor is csupán „a szocialista tábor meg-
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