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A huszonöt éves fennállását ünneplő 
Varsói Szeírződés tiszteletére megjelent 
kötet reprezentatív kiadvány, erről árul
kodik nemcsak a szép szedés, a tetszetős 
külalak, de a rendkívül gyors átfutási idő 
is, (a szerzők az 1979 decemberi esemé
nyeket is tárgyalják a kötetben). 

A könyv célja egyrészt, hogy áttekin
tést; adjon a Varsói Szerződést: létre hívó 
körülményekről, bemutassa szervezetét 
és felépítését, valamint röviden összefog
lalja a Varsói Szerződés történetét, más
részt, hogy egy jól válogatott gazdag do
kumentumanyag közzétételével lehetősé
get nyújtson az olvasónak az önálló tör
téneti áttekintésre. Ezt a két nagy részt 
egészíti ki az időrendi táblázat és a kép
melléklet. 

Egy rövid bevezető fejezet után, amely 
a Varsói Szerződés tagállamainak inter
nacionalista hagyományait eleveníti fel 
(elsősorban a fiatal szovjethatalom, vala
mint a Spanyol Köztársaság védelme 
nyújt szép példákat erre az együttműkö
désre), a könyv bemutatja azt az utat, 
amely a második világháború antifasiszta 
egységétől a szélsőséges konfrontációhoz 
vezetett Európa nyugati és keleti része 
között. Tömören és világosan mutatják 
be a szerzők a. hidegháború legfontosabb 
állomásait,- kezdve Churchill híres fulto-
ni beszédével (1946. március) a NATO 
megalakításán keresztül a koreai háborúig 
és végül a Varsói Szerződés megalakulását 
közvetlenül kiváltó eseményig: az NSZK-
nak a NATO-ba való felvételéig. • Felso
rolja a kötet azokat a kezdeménye
zéseket is, amelyeket a Szovjetunió 
tett a békéért és a leszerelésért. Kétség-
teletnül nyert volna azonban, a, könyv az
által, ha ebben iái fejezetben is olyan ár
nyalt, a helyzet bonyolultságát olyan 
pontosan követő elemzést adna, mint a 
továbbiakban. 

Ezután a szerzők ismertetik a Varsói 
Szerződés nemzetközi jogi státuszát. A 
Varsói Barátsági, Együttműködési és 
Kölcsönös Segélynyújtási Szerződés min
den tekintetben megfelel az ENSZ alap
okmányában foglalt normáknak (ellentét
ben a NATO-val). Az ENSZ alapokmá
nyának 52. paragrafusa ugyanis megen
gedi a regionális elven szerveződő szö
vetségeket, amelyeknek céljai összhang
ban vannak az ENSZ általános céljaival 
— a béke megőrzésével. A Varsói Szer
ződés pedig kizárólag európai államokból 
áll és kizárólag Európára korlátozódik te
vékenysége is, míg pl. a NATO-nak tag
ja Kanada és az USA is, amelyeket egy 
óceán választ el európai szövetségeseitől 
és ez földrajzi értelemben aligha nevez
hető egyetlen régiónak. Céljait tekintve 
pedig: a Varsói Szerződés alapdokumen
tuma kimondja, hogy a szövetség auto
matikusan feloszlik, amint sikerül meg
teremteni az európai kollektív biztonsági 
rendszert és a NATO is feloszlik. 

A következőkben, mintegy 18 oldalon 
a szerzők összefoglalják a Varsói Szerző
dés tevékenységét a nemzetközi politiká
ban, a haditechnika fejlesztésében és 
egységesítésében stb., s ebbe a történeti 
áttekintésbe ágyazzák bele a Varsói Szer
ződés szervezeti kiépülését is. Ennek a 
roppant nehéz feladatnak — ilyen meny-
nyiségű ismeretet és adatot felhalmozni 
ilyen rövid terjedelemben — a szerzők 
végeredményben eleget tettek. Dicséretre 
méltóan érvényesítik a történetiség elvét, 
amikor együtt tárgyalják a szervezeti fel
építést és ennek kialakulását a Varsói 
Szerződés általános tevékenységével. 
Kétségtelen, hogy a figyelmes olvasó vi
lágos képet kaphat ennek alapján mind
két területről. Ugyanakkor nem hagyhat
juk szó nélkül, hogy a kcinyv eme részé
nek olvasása valóban figyelmes olvasót 
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igényel, ez pedig nincs teljes összhangban 
a kiadvány jellegével (nagyon kevés 
jegyzettel jelent meg a kötet és szemmel 
láthatóan elsőrendű feladatának a nagy
közönség tájékoztatását tekinti). Éppen 
azért, mivel nem csak szakmai közönség
hez szólnak a szerzők, célszerűbb lett 
volna, ha különválasztják a szervezeti ki
épülés történetét az általános történeti 
fejezettől. Ha azonban ezt az igényesebb 
formát választották, akkor célszerűbb 
lett volna, ha legalább azt az ábrát, ame
lyen sematikusan feltüntették a Varsói 
Szerződés szervezeti kereteit, nem a kép
melléklet elejére, hanem a fejezet végére 
teszik, hogy segítse a szöveg megértését 
és rendszerezését. A tartalomjegyzékbe 
azonban mindenképpen helyes lett volna 
felvenni, mert így ezt a nyilvánvalóan se
gédlet jellegű ábrát gyakorlatilag csak 
véletlenül lehet megtalálni. 

Ennek a tömörségnek megvan az a 
hátránya is, hogy esetleg alapvető jelen
tőségű tények is elkerülik az olvasó fi
gyelmét, így pl. ki lehetett volna emel
ni és nem csak egy mondat erejéig emlí
teni azt a hatvanas évek végén hozott 
döntést, miszerint, a Varsói Szerződés át
tér a többségi szavazásról az egyhangú 
szavazás elvére, mivel ez voltaképpen aizt 
jelenti, hogy a Varsói Szerződés állaimok 
feletti szervezetből államok közötti szer
vezetté változott. 

A harmadik fejezet, amelynek címe: A 
Varsói Szerződés szervezete a békéért és 
a biztonságért, a könyv elemző részének 
kb. a fele. 

Az utolsó évtized kétségtelenül mint az 
enyhülés korszaka fog bekerülni a törté
nelembe. A hetvenes évek legfontosabb 
politikai tartalma az volt, hogy az addig 
merevcin szemben álló két tábor elkez
dett egymással tárgyalni, kereskedni, 
kultúrát cserélni. Ennek az egész Európa 
számára áldásos folyamatnak a katonai 
enyhülés volt a feltétele és az alapja. 
Törvényszerű tehát, hogy egy olyan 
könyv, amely a Varsói Szerződés törté
netét tekinti át, éppen ennek az időszak
nak szentelje terjedelmének legnagyobb 
részét, mivel a Varsói Szerződés legfon
tosabb feladata éppen az enyhülés erősí
tése. Történelmi ritkaságnak számít, 
hogy egy olyan kiadvány, amelyet egy 
katonai koalíció egy tagállama ad ki a 
koalíció jubileumára, nem elsősorban a 
koalíció ütőképességét hangsúlyozza, nem 
a szemben álló koalíció veszélyességét és 
támadó szándékait mutatja be a legna
gyobb gondossággal, hanem azt a fejeze
tet állítja művének középpontjába, ahol 
a koalíció békéért és biztonságért folyta
tott tevékenységéi; elemzi. 

Nemcsak mennyiségileg, hanem minő
ségileg is ez a legjelentékenyebb fejezete 

a kötetnek. Mind a felvázolt kép át te
kinthetősége, mind az ábrázolás árnyalt
sága tekintetében felülmúlja az előző fe
jezetet, és úgy vélem, minden igényt ki
elégít. 

Az általános enyhülést mintegy egy év
tizeddel megelőzte a katonai enyhülés 
kezdete. A két nukleáris nagyhatalom 
először az egész emberiség érdekében ju
tott el a tárgyalóasztalhoz, ennek ered
ménye volt az ún. Atomcsend-egyezmény 
(1963. augusztus 5.), amely csak a föld 
alatti atomrobbantásokat engedélyezi az 
aláíró országok számára. Ennek az egyez
ménynek a környezetvédelmi jelentősége 
is felmérhetetlen. A következő fontos ál
lomás az 1965. november '19-i ENSZ-ha
tározat, - amely Atomsorompó-szerződés, 
néven vonult be a történelembe. A tulaj
donképpeni enyhülés azonban csak a 
hatvanas évek végén, a hetvenes 
évek elején kezdődött meg. A két 
szemben álló koalíció kinyilvánította 
készségét a nemzetközi problémák 
együttműködés útján való rendezésére. A 
kezdeményező a Varsói Szerződés volt; 
az 1969. március 17-én Budapesten meg
tartott tanácskozáson felhívást adtak ki 
az összeurópai értekezlet megtartására. 
Erre a felhívásra válaszul született meg a 
NATO nyilatkozata, amely szintén állást 
foglalt a tárgyalások mellett (1970. május, 
Róma). Ezzel kezdetét vette az a többol
dalú tárgyalássorozat, amely nagymér
tékben hozzájárult a kölcsönös bizalom 
légkörének kialakításához. A tárgyalások 
több céllal folytak és folynak, a Varsói 
Szerződést közvetlenül természetesen a 
katonai jellegű tárgyalások érintik. Ezek 
is több tárgyban és több szinten folynak. 
Első helyen kell megemlíteni az euró
pai államfők konferenciáját (1975. 
augusztus 1.), amely az Európai Biztonsá
gi és Együttműködési Értekezlet harma
dik szakasza volt. A Helsinki Értekezlet 
jelentőségét és tartalmát felesleges ismer
tetni, hiszen ez napjaink egyik meghatá
rozó politikai tényezője. 

Hasonló jelentőségű a SALT tárgyalás
sorozat, amelyből kettő már befejeződött, 
bár a SALT Il-szerződés ratifikálására 
még várni kell. 

Az előző kettőnél kisebb sikerrel foly
nak Bécsben a Közép-Európai Haderő
csökkentési Tárgyalások; a probléma bo
nyolultsága miatt itt az tekinthető ered
ménynek, hogy a tárgyalások már lássam 
hét éve folynak — és nem szakadtak 
meg. 

Ezeknek a tárgyalássorozatoknak a 
részletes és pontos leírása azok számára 
is hasznos és tanulságos olvasmány, akik 
a napi sajtóból rendszeresen nyomon kö
vetik a nemzetközi politika eseményeit. 
Ebben a fejezetben a szerzők kitérnek az 
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enyhülésellenes erők tevékenységének is
mertetésére is. Itt nemcsak az Egyesült 
Államokban mutatkozó tendenciákra 
hívják fel a figyelmet, hanem a Kínai 
Népköztársaság politikájára is, amelyről 
megállapítják, hogy az egyetlen olyan 
külpolitika1, amely a háború elkerülhetet
lenségét hirdeti. A Varsói Szerződés, bár 
európai szervezet, mégsem haigyhatja fi
gyelmen kívül azt a háborús veszélyt, 
amelyet Kína jelent - (gondoljunk pl. a 
Vietnam elleni agresszióra). 

A könyv negyedik, s egyben utolsó fe
jezete rövid áttekintést ad a szervezethez 
tartozó tagállamok fegyveres erőiről. A 
könyv jellegéből következően az egyes 
hadseregek leírása nélkülözi a túlságos 
egyénítést, kizárólag a koalíció egészének 
szempontjából adódó különbségek van-
niaK Kidomborítva. Ez elsősorban katona
földrajzi különbségeket jelent, ami azon
ban olyannyira naprakész, hogy Bulgária 

Herencsár Lajos könyve műfaját te
kintve visszaemlékezés. Egy szlovákiai 
faluból, Peredről (ma Tešedikovo) elin-. 
dúlt gazdasági cseléd életútjának „törté
nelmi ívét" mutatja be. A szerző szépírói 
érzékkel, a visszaemlékezésekben #s ritka 
szép stílusban, ízes magyarsággal, meg
kapó tájleírásokkal és ugyanakkor egy 
krónikás tárgyilagosságával eleveníti fel 
élete eseményeit. Olyan meggyőző erővel, 
hogy élményei túllépik a magánélet ha
tárait és az olvasók többsége — nem csak 
kortársai! — vele együtt „éli át" a törté
néseket, az ifjúkor útkeresését, bizonyta
lanságát éppúgy, mint a történelem sod
rásában válaszút elé állított felnőtt dön
téseit. 

A szerző nem szociológus. Könyvéből 
mégis sok szociológiai munkánál tisztáb
ban, és mélyebben ismerhetjük meg az 
1930-as évek Csehszlovákiáját jellemző 
társadalmi összefüggéseket, politikai 
mozgalmakat, a „nagy politika" vissza
tükröződését egy nemzetiségi vidék, egy 
falu lakóinak életében és gondolatvilágá-
ban. Ezzel a háttérrajzzal számol be az 
1938-as „visszacsatolás" tudati és érzelmi 
hatásáról, a szlovákiai magyarság kezdeti 

stratégiai helyzetének leírásánál még a 
legutóbbi iráni eseményeket is említi. 
Kétségtelein azonban, hogy az a megszorí
tás, amely a tartalomból fakad nem en
gedi meg, hogy a jellemzések szí
nesek és egyéniek legyenek. Az igazság 
az, hogy néhány adat kivételével a had
seregek jellemzése helyettesíthető lenne 
egymással. Talán ki lehetett volna térni 
például a katonai nevelés történelmi pél
daképeire, vagyis olyan területekre, ame
lyek jobban kötődnek a nemzeti tradíciók
hoz. Meglepő azonban, hogy a könyv vé
gén lévő fényképmellékletből kimaradt 
az egyes tagországok hadseregeinek 
egyenruhája. 

Mindezzel együtt a kötet hasznos és ér
dekes olvasmány mindazok számára^ 
akik a legutolsó évek és évtizedek törté
nete iránt érdeklődnek. 

Oláh Zsigmond 

öröméről és a horthysta megszállás meg
ismeréséből fakadó csalódásáról, a társa
dalmi függés egy új félelemérzetének ki
alakulásáról. 

Herencsár Lajost az állampolgári kö
telesség tudata hatja át, amikor behívót 
kap a Horthy-hadseregbe. Gondolatait és 
érzéseit azok az áttételes, de alapvetően 
pozitív tapasztalatok vezérlik, melyek a 
Csehszlovák Köztársaság hadseregében 
szolgált fivérétől származtak. Fogadtatása 
a hadseregben azonban megrendíti jóhi
szeműségét. Érthetetlen számárai, miért 
kell neki, a felvidékinek „bizonyítania" 
magyar hazafiságát. A sűrűsödő tapasz
talatok alapján reálisan és belülről képes 
ítéletet mondani a magyar ellenforradal
mi rendszer hadseregében uralkodó álla
potokról. Elkerüli a kézenfekvő lehetősé
get, hogy elítélő jelzőkre bízza a bakák 
kiszolgáltatottságának,, az embertelen bá
násmódnak a leleplezését. 

A szerző 1942 februárjában, a 22. gya
logezred II. zászlóalja 6. századának ba
kájaként készül fel a harctéri feladatok
ra és a 2. magyar hadsereggel kerül ki 
a keleti arcvonalra. Mit él át? Hosszú 
meneteléseket, rövid pihenőket, riadó-

HERENCSÁR LAJOS 

KËT FRONT KÖZÖTT 

(Kossuth Könyvkiadó—Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1980. 292. o.) 
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