
KRÓNIKA 

UHEL PETER 

A N E M Z E T K Ö Z I H A D T Ö R T É N E T I B I Z O T T S Á G 34. K O N F E R E N C I Á J A 

Trieszt, Olaszország, 2008. augusztus 31 - szeptember 5. 

A világ hadtörténészeinek éves találkozó
jára 2008-ban az észak-itáliai Trieszt kikötő
városában került sor. A konferenciának a vá
ros központjában lévő Stazione Marittima 
Kongresszusi Központ adott otthont, a házi
gazda Olasz Hadtörténeti Bizottság (CISM -
Commissione Italiana di Storia Militare) min
taszerű szervezésében. Az idei konferencia 
témája a katonai konfliktusok és a polgári la
kosság kérdéskörének megtárgyalása volt, s 
az előadások témaköre kiterjedt egyúttal a to
tális, korlátozott és aszimmetrikus háborúk 
jellemzőire is. A konferencián immár harminc
hét ország küldöttsége vett részt, és a Kong
resszusi Központ három termében, négy na
pon át, párhuzamos szekciókban folytak az 
előadások, ami jócskán megnehezítette az ér
deklődő résztvevők dolgát. 

Az egyes szekciókban, a tavalyihoz hason
lóan, négy-négy előadás volt, melyet a keddi 
napon egy könyvpanel a csütörtökin pedig 
műhely egészített ki , az előadásokkal párhu
zamosan. A Nemzetközi Hadtörténeti Bizott
ság elnöke, a belga Luc de Vos megnyitója, 
majd az olasz bizottság elnöke, Matteo Paesa-
no ezredes üdvözlő beszéde után a nyitó elő
adást a francia Jean Nicolas Corvisier tartotta. 
Egyfajta bevezetésként áttekintette a civilek 
helyzetét az ókori hellén világban, a társada
lomban elfoglalt helyüket, és magának a szó
nak az eredetét. Előadásában összehasonlítot
ta az athéni és a spártai viszonyokat, valamint 
részletesen elemezte a civilek és katonák sze
repét a peloponnészoszi háborúban. 

Másodikként Gian P. Gentile, a konferen
cia legnépesebb, amerikai küldöttségének ve
zetője tartott előadást. Témája az amerikai ge
rillaellenes doktrína lakosságcentrikus elméle
te volt, s abból indult ki , hogy egy-egy fel
kelés leveréséhez az adott ország lakossága 
nélkülözhetetlen. A témában kitért a franciák 
gyarmatokon elért eredményeire a második 
világháborút követő időszakban. Ugyanakkor 

az ellenségcentrikus elméletben nem a lakos
ság, hanem az ellenséges felkelők állnak a ka
tonai ellenlépések középpontjában. Ez a hang
súlyt a harcoló ellenséges katonákra, azok 
likvidálására helyezi. Kitért azokra a szakér
tőkre, akik a légierő-elméletet támogatják, 
mely szerint a ledobott bombákkal sokkolhat
ják a hátországban élő civileket, s kikénysze
ríthetik a fegyverszünetet. Az utóbbi, az első 
világháború eseményeire alapozott elmélet 
szerint a milliók halálát okozó lövészárokharc 
helyett a jövő háborúit a légierővel lehet el
dönteni. Ezzel kapcsolatban az előadó hang
súlyozta, hogy Korea és Vietnam óta a világ 
rengeteget változott; nem lehet egy az egyben 
a korábbi tapasztalatokra alapozni, ami egyéb
ként tovább él napjaink amerikai katonai gon
dolkodásában is. Az előadó hangsúlyozta 
William В. Caldwell altábornagy kijelentésé
nek fontosságát, mely szerint a jelen és a jövő 
háborúiban nem hatalmas hadseregek fognak 
egymás ellen összecsapni, és lakosság meg
nyerése nélkülözhetetlen a háború sikeres 
megvívásához. Előadásának végén összegzé
sében kimondta, hogy az Egyesült Államok 
hadseregének tanulnia kell a múltból és sok 
mindenen szükséges változtatni ahhoz, hogy a 
jövendő esetleges háborúit sikerrel vívja meg. 

A harmadik előadó, a görög Sztilianosz 
Politisz, előadásában a civil lakosság védel
mét vizsgálta a fegyveres konfliktusok idején. 
Történelmi áttekintésében megvizsgálta a pol
gári lakosság helyzetét az ókori Hellaszban és 
a középkorban, majd idézett Rousseau „Tár
sadalmi szerződés" és Hugo Grotius De iure 
belli ac pacis című művéből. Kiemelte, hogy 
Görögországban már az 1825-ös, törökök el
leni forradalom idején is komolyan vették az 
emberi jogokat. (Török résztvevők nem vol
tak Triesztben). 

Az első panel utolsó felszólalója az oszt
rák Claudia Reichl-Ham volt, aki előadásában 
a török hódoltságkori Magyarországról, a 



Habsburgokról, azon belül a katonai határőr
vidékről fejtette ki nézeteit. Az előadó beszélt 
I . Ferdinánd király katonapolitikájáról, a déli 
határőrvidék 1529-32-es helyzetéről, kitért a 
demográfiai viszonyokra, a határőrvidék ellá
tására és az ott állomásozó csapatok felszere
lésének kérdéseire. Reichl-Ham a régió hely
zetét a Habsburg visszahódítás utáni időszak 
vonatkozásában is elemezte. Rendkívül fon
tosnak tartotta a térségben harcolt katonák 
harci potenciálját és véleménye szerint a biro
dalmi csapatoknak nem sikerült volna átütő 
katonai sikereket elérniük az észak-balkáni 
fronton, ha a határőrvidék katonái nem lettek 
volna a segítségükre. Sajnálatos, hogy Cigány 
István témához kapcsolódó, azt magyar szem
pontból kifejtő előadását egy másik szekcióba 
sorolták be; így a szakmai diskurzus súlyos 
nehézségekbe ütközött. 

A továbbiakban az angol küldött, Matthew 
Bennett vizsgálta előadásában a polgári lakos
ság tapasztalatait a százéves háború Francia
országában 1340-től 1440-ig. Kitért a polgári
ak harcok alatti kiszolgáltatottságára, és arra, 
hogy hogyan próbálták átvészelni a szűkös 
időket; mindezenközben különös figyelmet 
szentelt a nők helyzetének. 

A portugál Amelia Maria Polonia da Silva 
a X V I . századi Portugália vonatkozásában Vila 
do Condé-ra, egy északnyugat-portugáliai ten
gerparti városra koncentrálva vizsgálta a há
ború és a kalózkodás tengerparti közösségekre 
gyakorolt hatását. Az előadó áttekintette a 
portugál tengeri vállalkozásokat a század vé
géig, utalt azokra a katonai kihívásokra, ame
lyekkel a portugál koronának szembe kellett 
néznie. Véleménye szerint, bár Portugália min
dent megtett, hogy tengeri hatalmát növelje, 
mindvégig csak gyarmattartó hatalomnak szá
mított, és nem tengeri nagyhatalomnak. 

A spanyol előadó, Hugo O'Donnely Duque 
de Estrada, a napóleoni kor Spanyolországát 
vizsgálta. Bemutatta a francia seregek által 
ostromlott spanyol városok életét az 1808-
1814-es időszakban: a városok polgári lakos
ságának sorsát az ostromok alatt. A francia 
Jean-Marc Lafon a totális háború kérdéskörét 
vizsgálta, ugyancsak a napóleoni kor Spanyol
országában: Jean-de-Dieu Soult marsall 1810— 
12-es andalúziai katonai tevékenységét mutat
ta be. Vázolta az andalúziai helyzetet, s úgy 
vélte, Soult totális hadviselése a megszálló 
francia sereg számára is hátrányos volt, leg
feljebb pyrrhosi győzelmeket tudott aratni, 

hosszabb távú sikereket nem sikerült elérnie. 
A keddi könyvbemutató, s az ahhoz kap

csolódó előadások a konferencia legsikere
sebb pillanataihoz tartoztak. Az amerikai Jo
seph P. Harahan a totális háborúval kapcso
latban az amerikai hadtörténettel foglalkozó 
könyvek közül válogatott, amelyek többek 
között a második világháború keleti frontjára 
is kitértek. A korlátozott háború témakörét az 
osztrák Erwin A. Schmidt mutatta be a közön
ségnek, leginkább a koszovói kérdésre és a 
délszláv háborúkra koncentrálva. Az aszim
metrikus háborúk kérdéskörét az amerikai 
Charles Neimeyer előadása tárgyalta. 

Az ülésszak közben a kanadai Charles 
Rhéaume előadásával folytatódott, aki hazájá
nak társadalmáról, valamint a polgári társada
lom és a katonaság viszonyáról beszélt. A 
portugál Manuel Martins Ribeiro egészen a 
napóleoni háborúkig nyúlt vissza az Ibériai 
félszigeten dúló háború lakosságra gyakorolt 
hatását vizsgálva. A francia Marie-France 
Sardain az 1870-7l-es porosz ostrom alatt ál
ló Párizsról tartott izgalmas előadást, a polgári 
lakosság szemszögéből. Sardain végigvette az 
ostrom eseményeit az első, az ostrommal kap
csolatos állami intézkedésektől, a lakosság el
látásán és a civil lakosság és a porosz katona
ság találkozásán át egészen a francia főváros 
lövetéséig. Furcsa módon ide került a panel 
utolsó előadójaként Czigány István alezredes, 
a HM HIM Hadtörténeti Intézetének igazgató
helyettese, a Magyar Nemzeti Bizottság tagja, 
aki meggyőző, jól illusztrált áttekintést adott a 
török kori Magyarországról, külön hangsúly-
lyal ismertette az Oszmán Birodalom ellen ki 
épített végvári rendszert, valamint kitért a 
magyar társadalom katonai mozgósítására. 

A párhuzamosan folyó panelben az ix Jorit 
Wintjes a totális háborúról beszélt, annak az 
ókorban használatos fogalmáról. Az olasz Fla-
vio Carbone a megszállás, valamint a meg
szálló hadseregek kérdéséről értekezett a má
sodik világháború vonatkozásában, valamint 
arról, hogy mennyire működtek azok a nem
zetközi hadi egyezményeknek megfelelően. 
Honfitársa, Capo Vincenzo Martines, a kór
házhajók jelentőségét és elterjedését vizsgálta 
a fegyveres konfliktusok során. A spanyol 
Manuel Grácia Rivas szintén az egészségügyi 
ellátást választotta előadása témájául: a hábo
rúkban uralkodó egészségügyi viszonyokról 
szólt neves spanyol sebészek személyes törté
neteit felhasználva. 



A következő panelben az előadók az első 
világháború időszakátjárták körül. Az osztrák 
M. Christian Ortner, a bécsi Heeresgeschicht
liches Museum igazgatója, az osztrák-magyar 
hadsereg diszlokációját vizsgálta, valamint az 
1918-as években a Monarchia területén kitört 
felkeléseket, lázadásokat, és a közös hadsereg 
ellenlépéseit. Balia Tibor alezredes, a HM 
HIM bécsi levéltári delegációjának vezetője, a 
Magyar Nemzeti Bizottság titkára, szintén a 
Monarchia végnapjait tárgyalta, a magyaror
szági helyzetre összpontosítva. Témája annak 
elemzése volt, hogy milyen mértékben alkal
mazták a katonaságot rendőri feladatok ellátá
sára a világháború utolsó napjaiban. Kitért a 
polgári lakosság elleni alkalmazásokra, a rck-
virálással kapcsolatos rendőri teendőkre, a ka
tonaszökevények elleni fellépésre, valamint a 
rendőri erők szerepére a Monarchia fölbomlá
sában. 

Ezután, térben nagyot ugorva, a koreai Csői 
Kwon-Szam a koreai háború és a menekültek 
kérdését vizsgálta előadásában. Bemutatta a 
menekültek helyzetét, valamint a dél-koreai 
kormány intézkedéseit. A román Mihail E. 
Ionescu „Az aszimmetrikus háború, avagy 
ideológiai mozgósítás" címen Románia szov
jet blokkbeli helyzetéről tartott előadást, mely 
az 1968-as prágai tavaszától Ceausescu rend
szerének összeomlásáig terjedő időszakot 
ölelte fel. A korábbi világháborús előadások
tól elválasztva a román Dimitru Préda az 
1916-18 közötti időszakot választva tekintette 
át a romániai polgári lakosság helyzetét, s azt, 
hogy milyen nehézségekkel kellett szembe
nézniük a Nagy Háború során. A spanyol 
Francisco Jose Corpas Rojo, témát váltva, a 
hadsereg társadalom általi támogatottságának 
szükségességét foglalta össze. Végül, ismét 
nem a megfelelő tematikus panelben, a neves 
amerikai medievista, Kelly de Vries, az Osz
mán Birodalom elleni polgári ellenállást vizs
gálta meg a tizenötödiktől a tizenhetedik szá
zadig, különös hangsúllyal a balkáni területekre. 

A szlovén Petra Svolisak az első világhá
ború során az olaszok által elfoglalt, etnikai
lag homogénnek tekintett szlovén területekről, 
a spanyol Fernando Garcia Sanz a Spanyol
országban az első világháború alatt hírszerző
ként dolgozó olasz katonákról tartott előadást. 
A román Pétre Otu a két világháború közötti 
Romániát elemezte azt vizsgálva, hogy meny
nyiben támaszkodhatott a hadsereg a polgári 
lakosságra. A holland Arthur ten Cate az iraki 

és afganisztáni hadszíntéren az amerikaiaknak 
nyújtott holland támogatásról beszélt. 

Egy Afrika-témájú panelben a dél-afrikai 
Thean Potgieter a szomáliai tengeri bizton
ságról, az olasz Gianluca Pastori az 1890-től 
1920-ig tartó szomáliai Mullah-lázadások idő
szakáról, dél-afrikai ían Liebenberg a dél
afrikai katonai felsőoktatásról adott elő (mi
lyen a diákok hozzáállása az apartheidhez va
lamint az angolai háborúhoz). 

Az ír Alan Kramer professzor a világhábo
rús német háborús bűnökről beszélt. Előadá
sának lényege a két világháborúban elkövetett 
német atrocitások összehasonlítása volt, s an
nak mérlegelése, hogy mindez egy folyamat
nak tekinthető-e, vagy a két háborút teljesen 
külön, egymástól függetlenül kell vizsgálni. A 
tunéziai Abdlessem Ben Hamida a második 
világháború Tunéziára gyakorolt demográfiai 
hatását, a szenegáli Mbaye Cisse Francia 
Nyugat-Afrika (két) világháborús katonai rész
vételét, az olasz Bruno Mugnani a X V I I I . és 
XIX. századi toszkán sorozásokat világította 
meg előadásában. 

A keddi nap utolsó paneljében olasz részről 
Enrico Magnani az ENSZ-nek a polgári lakos
ság védelmében hozott intézkedéseiről és ren
delkezéseiről, az izraeli Dani Asher a katonai 
felderítés fontosságáról adott elő az aszimmet
rikus háborúk, különösen a libanoni háború ta
pasztalatai alapján. Az amerikai Riccardo 
Herr era az iraki megszállásról szólt, azn mód
szerekre összpontosítva, amiket az amerikai 
hadseregnek egy kétszázezres lakosságú város, 
Tall'Afar esetén kellett alkalmaznia. 

A csütörtöki napon a német Reiner Pom
merin a második világháború légibombázása
inak német polgári áldozatiról beszélt. Az őt 
követő kínai Dexue Qi előadásában az 1937-
ben kezdődő japán-kínai háborúk során elkö
vetett japán atrocitásokról és a kínai népi el
lenállásról emlékezetett meg. A bolgár Di-
mitre Minchev az 1941-es skopjei Központi 
Katonai Bizottság munkájáról számolt be, va
lamint kitért hazájának Macedóniával kapcso
latos politikájára. A dél-afrikai Gavin Ca-
wathra országa 1974-1994 közötti történe
téről, valamint a kötelező sorozás hatásairól 
és az azzal szembeni ellenállásról beszélt. 

A következőkben az olasz Raoul Pupo 
Venezia Giulia hadtörténetét tekintette át, az 
izraeli Matitiahu Mayzel Oroszország husza
dik századi demográfiai helyzetét vizsgálta, 
különös tekintettel azokra a szenvedésekre, 



amiket a keleti fronton az orosz polgári lakos
ságnak a második világháború alatt el kellett 
viselnie. A svájci Marco Wyss a német SS 
nem német nemzetiségű katonáinak besorozá-
sáról szólt, a lengyel Tadeusz Panecki a len
gyel polgári lakosság helyzetét tekintette át az 
1939-es egyesült német-orosz támadás alatt. 

A csütörtöki délutánon a marokkói Bahija 
Simou a második világháborúnak a marokkói 
civilekre gyakorolt hatását ismertette, a belga 
Patrick Nefors a világháború Belgiumra, a 
finn Jarl Kronlund pedig Finnországra gyako
rolt hatását tárgyalta. A japán Hanyu Mitszu-
tosi a japán egyetemekről besorozott hallga
tók kérdését vizsgálta a világháború csendes
óceáni hadszínterén. A nap utolsó blokkjában 
az amerikai Geoffrey Megargee a Szovjetunió 
német megszállásáról, a szlovén Damijan 
Güstin és Vladimir Prebilic az etnikailag szlo
vén lakosságú területek (Muravidék, Dél-
Stájerország és Krajna) második világháború 
előestéjén történő feldarabolásáról tartott elő
adását. Utóbbiak megemlítették az olasz és 
német megszállási területeken végbement asz-
szimilációs törekvéseket, valamint azt, hogy a 
Magyar Királyi Honvédségben több mint hét
ezer szlovén harcolt. Az olasz Maria Gabriel
la Pasqualini az amerikaiak által fölszabadí
tott olasz területek közigazgatásáról, a ciprusi 
Chris tos lacovou a hazájában létesített zsidó 
táborokról beszélt az Izrael megalakulása kö
rüli időszakban. 

Az utolsó napon, pénteken, a svéd Martin 
Hardstedt a napóleoni háborúk logisztikai ki
hívásairól, valamint a polgári lakosság hely
zetéről; az amerikai Charles Niemeyer a bri
tek által 1776-79 közt megszállt Newport 
városáról (ma Rhode Island állam); a dél
afrikai Andre Wessels az angol-búr háborúról; 
a görög Efpraxia Paschalidou az 1904-08. 
közötti görögországi harcok körülményeiről 
tartott előadást. 

A konferencia utolsó blokkját az argentin 
Alejandro Amendolara kezdte, aki kormánya 
döntéseit és felelősségét vizsgálta az 1982-es 

falklandi háborúban. Őt a kameruni Blaise 
Mbue Ngappe követte a hazája és Csád közöt
ti fegyveres konfliktusáról szóló előadásával. 
A brazil Aureliano Pinto De Moura Haiti bé-
ketörelvéseit boncolgatta. 

Az idei konferencia újítása volt, hogy fia
tal kutatók, PhD-hallgatók számára „Work
shop" jellegű panelt hoztak létre. A műhely-
előadások között az olasz Fabrizio Manis-
calco a fegyveres konfliktusok polgári áldoza
tairól, a portugál Manuel Antonia Pereira Cou-
to a katonaság és az egészségügy kapcsola
táról; a francia Serge Gadal a polgári lakossá
got sújtó légibombázásokról; a német Klaus 
Storkmann Kelet-Németországnak a dél-afri
kai konfliktusokban való részvételéről muta
tott be esettanulmányokat. 

A műhely-előadások második blokkjában 
ismét Fabrizio Maniscalco volt az első előadó, 
aki ezúttal az Európai Unió válságkezelési 
módszereiről szólt, majd az olasz Valeria 
Rosato (kolumbiai konfliktusok és békefo
lyamatok), az amerikai Ellen Tillman (az Egye
sült Államok tengerészgyalogsága a Domini
kai Köztársaságban), végül az olasz Alberto 
Bechere Ili (az 1919-es budapesti olasz katonai 
küldöttség) került sorra. 

A szakmai tanulmányút keretében a kül
döttek látogatást tettek a Frecce Tricolori r i -
voltói támaszpontján, ahol az osztag légi be
mutatót hajtott végre. A nap végén a részt
vevők látogatást tettek Redipugliában, és 
megkoszorúzták az első világháborús közpon
ti olasz katonai temetőt. Nem messze volt egy 
szintén első világháborús honvéd sírkert is, 
ám oda időhiány miatt nem juthattunk el. 

A konferencián megjelent a nemzetközi 
hadtörténeti bibliográfia soron következő kö
tete, amihez a HM HIM Hadtörténeti Könyv
tára is rendszeresen küld adatokat. Az utolsó 
napon hirdették ki, hogy a következő konfe
renciák helyszíne Porto és Amszterdam lesz, 
majd 2011-ben Brazíliában, 2012-ben pedig 
Franciaországban tervezik a konferencia meg
tartását. 


