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A Horvát Hadsereg felszabadító hadmőveletei 1995-ben 
(A „Vihar" fed ınevő hadmővelet elızményei és végrehajtása) 

 
Jakus János1 

 
A magyar társadalom a közel évezredes együttélés okán, függetlenül a XX. század 

történelemformáló eseményeitıl, mindig is közel érezte magához Horvátországot. 
Manapság a honi politikai frazeológiában nehezen lehet felfedezni a közös múlt 
fontosságának hangsúlyozását, de a társadalmi tudat mélyebb zugaiban mindig is jelen 
volt/van a horvátok iránti szimpátia. Talán ez a tény játszhatott közre abban, hogy 
Magyarország egy pillanatig sem tévesztette szem elıl Horvátország önállósodási 
törekvései támogatásának fontosságát, még akkor sem, amikor a horvátok fegyverhez 
nyúltak függetlenségük kivívásáért. 

Jugoszlávia széthullásának majd egy évtizedes folyamatában Horvátország önálló 
állammá vált. A nemzetközi közösség – némi hezitálást követıen – elismerte a horvát 
állam önálló létét, a Magyar Köztársaság pedig az önvédelmi harcok kirobbanását 
követıen, jelentıs mennyiségő kézi fegyver, és egyéb hadianyag átadásával nyilvánította 
ki támogatását Horvátország iránt. 

Budapest elısegítette az önálló horvát véderı felfegyverzését, ennek során 40 db 
Strel-2M közeli hatótávolságú vállról alkalmazható légvédelmi rakétaindítót és 400 db 
hozzávaló rakétát, 400 db kézi rakéta páncéltörıt (RPG-7) 4. 400 db PG-7V gránáttal, 2. 
000 db PKM típusú géppuskát és 24. 000 db AKM típusú gépkarabélyt, valamint 
megfelelı mennyiségő gyalogsági lıszert szállított Zágrábnak. (Múltunk 2004/4. 317. o.) 

Az ügylet kitudódott ugyan és 1991-ben némi belpolitikai zavart is okozott 
Magyarországon, de akkorra már a horvát véderı birtokába kerültek a szükséges 
fegyverek. Nemzetközi színtéren Németország, félre nem érthetıen, nyíltan Horvátország 
önállósodását segítette elı. A németek a politikai támogatáson túl, szintén jelentıs 
mértékő fegyverszállításokkal támogatták a horvátok önvédelmi harcát. A Nyugat-
Európában, és a világ más térségeiben élı nagyszámú horvát diaszpóra sem késlekedett 
az anyaország támogatására sietni. 

Ugyanakkor a Horvát Hadseregnek (HH) az ország területi integritása helyreállítását 
célzó hadmőveleteinek elıkészítésébe – a horvát tisztikar támogatására – bekapcsolódtak 
az arra felkért, de már nyugállományban levı, amerikai és német törzstisztek is. A 
horvátokon kívül jelentıs számú külföldi „zsoldos" katona is felvételét kérte a HH - be, 
köztük nem kis számban voltak magyar állampolgárok. 
 
1. A „Vihar" fed ınevő hadmővelet elıkészítésének körülményei 
 

1995. évi horvátországi hadmőveletek jobb megértéséhez elengedhetetlen megismerni 
a Bosznia-Hercegovinában (BiH) a tárgyalt idıszakban folyó harcok menetét és 
kimenetelét. Ugyanis, a ’95-ben a balkáni háború kulminációs pontja BiH - ban volt, ahol 
jelentıs számú horvát polgár élt/él, akik igen aktívan vettek részt a hadmőveletekben, de 
erıteljesen hallatták hangjukat úgy a horvát, mint a bosnyák belpolitikai életben is. 
(Többek között ezért nem lehet Horvátország 1995. évi felszabadító háborúját önálló 
hadmőveletként kezelni.) 

1995. év második felére a BiH - ban egymással szembenálló erık lényegében nem 
fejtettek ki számottevı erıfeszítést. Úgy tőnt, hogy az etnikumközi konfliktus 
szereplıinek a katonai aktivitása lecsökkent és ez betudható volt az élıerı és a 
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 38 

haditechnikai eszközök erodálódásának. (A harcoló felek erıt győjtöttek a végsı 
leszámoláshoz.) 

Európában a mértékadó katonai elemzık sem számoltak a hadszíntéren lényeges 
változásokkal a vizsgált idıszakban. Erre okot adott a horvát külpolitikai aktivitás, 
amelybıl elsısorban a konfliktus békés rendezésének szándékára lehetett következtetni, 
továbbá arra, hogy a horvát vezetés a katonai erı alkalmazását a politikai tárgyalások 
végsı kudarca esetére tartja lehetségesnek. Mindeközben a horvátok rendkívül 
hatékonyan fogtak hozzá a HH felfegyverzéséhez és felkészítéséhez. 

A boszniai szerb hadsereg (BiSzH), a bosnyák kormányhadsereg (BiKH) és a 
boszniai horvát haderı (BiHH) élıerıben meglevı fölényét, a Jugoszláv Hadseregtıl 
(JH) megörökölt nehézfegyverekkel igyekezett ellensúlyozni. A BiKH a korábban 
életbeléptetett nemzetközi fegyverszállítási tilalom miatt nem, illetve csak korlátozott 
mértékben, illegális úton tudta fegyverkészleteit „így-úgy" kiegészíteni, ugyanakkor a 
BiHH az anyaországtól viszonylag zavartalanul hozzájuthatott a szükséges 
hadianyagokhoz. A Boszniai Szerb Köztársaság (BiSzK) fegyveres erıi viszont 
létszámban nem tudtak erısíteni, mivel a mozgósítási tartalékaikat a korábbi harcok során 
kimerítették. (Múltunk 1994/4. 322. o.) 

A BiSzH az elızı évben (1994) indított és 1995 júliusáig egyre lanyhuló intenzitással 
zajló erıfeszítései – északon a Száva mentén húzódó folyosó megtisztítására, 
Szarajevóban a város központjának elfoglalására irányuló törekvések – nem jártak 
sikerrel. Ugyanezt el lehet mondani az BiKH-ról is, amely támadó hadmőveletbe kezdett 
Szarajevó teljes felmentése érdekében. Az akció azonban csak jelképes támadásnak 
bizonyult, amelynek nem volt más célja, minthogy lehetıségek szerint ellensúlyozza a 
BiSzH „tessék-lássék" aktivitását a fıváros körzetében. A Száva folyosóban sem volt 
más a hadmőveleti helyzet, ugyanis a BiSzH-nek nem sikerült kiszélesítenie a korridort, 
éppen úgy, ahogyan a BiKH és a BiHH sem tudta megteremteni ebben a körzetben az 
összeköttetést egymással, illetve Horvátországgal. Vagyis a szerbek számára továbbra is 
biztosított maradt a hadászati összeköttetés Jugoszlávia felé. 

Horvátországban a helyi harcoktól eltekintve nyugodt volt a helyzet egészen a 
nyugat–szlavóniai, ún. „Villám-hadmővelet" megkezdéséig (1995. május), amelyet a 
horvátok az országuknak az ellenségtıl történı végleges megtisztítását célzó „Vihar" 
fedınevő hadmővelet fıpróbájának tekintettek. 

BiH-nak a földrajzi határain belül a BiSzH, Radko Mladic tábornok vezetésével az 
ország közel 2/3-át tartotta ellenırzése alatt. A BiKH csupán Szarajevót és Mosztár egy 
részét (Közép-Bosznia), Bihac körzetét és néhány kelet-boszniai enklávét (Gorozsde, 
Sebrenica, Zepa) felügyelte. A BiHH lényegében az anyaországgal nyugatról határos, 
fıleg horvátok által lakott, Nyugat-Hercegovinát uralta és ebbıl a helyzetébıl 
veszélyeztette a Krajinai Szerb Köztársaság (KSzK) összeköttetési vonalait a BiSzK felé. 

A BiH-ban egymással szembenálló felek helyzete azért is érdekes az 1995. évi 
horvátországi hadmőveletek tárgyalásakor, mert mind a BiSzH, mind pedig a HH 
számításba vette az ott harcoló nemzettársaik támogatását. (Mint az késıbb kiderült, ez a 
támogatás és együttmőködés a BiSzK és a KSzK, valamint Jugoszlávia között nem 
valósult meg, ez pedig döntınek bizonyult a kibontakozó horvát támadó hadmővelet 
végsı kimenetelét illetıen.) 

Horvátország 1991-1995. közötti idıszakot többnyire erıgyőjtésre, nemzetközi 
kapcsolatai kiépítésére és megerısítésére használta fel. Az ország külpolitikai aktivitása, 
a belsı közigazgatás megszervezése, valamint a HH megerısítésére tett lépések (az 
ENSZ fegyverszállítási embargója ellenére) sikeresek voltak. 

1995 tavaszán indított „Villám" fedınevő akcióban már jelezte az ország vezetése a 
nemzetközi közösség felé, hogy politikai kezdeményezéseinek kudarca esetén, minden 
erejét latba vetve helyreállítja az ország területi egységét. A HH tudatosan készült ennek 
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a politikai akaratnak a teljesítésére. A katonai elıkészületeket, illetve a hadmőveletek 
irányítását Karlo Gorinsek tábornok nagy szakértelemmel szervezte. Ebben a munkában 
hathatós segítséget kapott a tervezésbe bevont nyugállományú amerikai és német 
törzstisztektıl. 
 
2. A KSzH területi elhelyezkedése Horvátországban 
 

Nyugat-Szlavóniát és a Karlovactól délre esı területeket a KSzH erıinek a „Bonija" 
és „Kordun" hadtestei védték. A fenti körzetekben a terepviszonyok manıverek 
végrehajtására korlátozott mértékben ugyan, de alkalmasnak mondható. Bonija erdıs-
dombos vidékén a terepfelszín magassága 250-350 m, amelyet több helyen átszeli a 
Száva, a Kolpa az Una és a Glina folyók. Kordun térsége némileg magasabb fekvéső: a 
Berg Petrogora alkotja a legmagasabb hegyvonulatot (507 m). Ezt a területet is több folyó 
szeli át. (Ebben a körzetben telepítette vezetési pontját a KSzH parancsnoka Mile 
Marksic tábornok.) 

A középsı övezet, a Lika térsége, amelyet a KSzH „Lika" hadteste védett tipikus, 
részben erdıs, karsztos fennsík, amelynek a tengerszint feletti magassága eléri az 500-
600 m-t. Mozgásra itt csak a karsztmezık alkalmasak. (A horvát katonai vezetés már az 
elızı években nagy figyelmet fordított a Velibit és a Dinari hegylánc birtoklására, ahol a 
terepet jól elıkészítették egy Knin irányába indítandó támadáshoz.) 

A krajinai szerbek legjobban megerısített védelmi rendszerét a „Knin" hadtest által 
védett ún. déli övezet, a Kninska Krajina alkotta. Ez is tipikus karszt vidék, amelyet a 
Zrmanja, a Krka és a Cetina folyók szelnek át. A vízben szegény, köves, kopár, 
dolinákkal átszeldelt területet csak helyenként borítják bokrok és erdei fenyı ligetek. 

Nehézjármővekkel az utakon kívüli mozgás mindhárom övezetben rendkívül 
korlátozott. Ezért a védelmi létesítményeket a szerbek többnyire az utak mentén, a lakott 
településeket is megerısítve építették ki. A középsı- és déli-övezetben az utak menti 
terep a védı fél számára kedvezı lehetıségeket biztosított rombolt útszakaszok 
létesítésére és egyéb mőszaki zárak kiépítésére. Ezért is elengedhetetlenné vált a horvátok 
részérıl a támadó gépesített csapatok, területvédelmi erık és a mőszaki csapatok közötti 
szoros együttmőködés megszervezése. 

A KSzH (a Horvátország és Bosznia-Hercegovina közötti hegytömbök miatt) a 
szomszédos BiSzK-al csak a Dvorna Uni-Prijedor; Donji Lapac-Vrtoce és Knin, Strmica 
Bosanko, Grahova utak igénybevételével tarthatott összeköttetést (Plitvice, Prijedor, 
Bihac és Cetingrad, Otoka utak a KSzH számára használhatatlanok voltak), mivel 
Cazinska Krajina térségét a bosnyák kormányhadsereg V. hadteste tartotta ellenırzése 
alatt. Kézenfekvınek látszott, hogy az említett három összekötı út elleni támadással a 
bosnyák és a horvát csapatok teljesen elszigetelik egymástól a két szerb bábállamot. 

A szerb erıknek ezt a gyengeségét a HH úgy használta ki, hogy amikor a BiSzH 
csapatai Zepa és Srebrenica elfoglalása után a nyomást Bihacra összpontosították, a 
BiHH és a HH egyik közös csoportosítása Bosznia-Hercegovinában Livansko poljen át 
Bosansko Grahovo és Glamocko irányába indított támadást. Akkor úgy látszott, hogy az 
akció Bihac felmentésére irányul. Amikor azonban, július utolsó napjaiban a mővelet 
befejezıdött és a BiHH, valamint a HH felszabadította Bosanko Grahovót és Glanicot, 
ezzel egyidejőleg Knint is elvágta Banjalukától. Így tehát július végén, az egyébként 
erısen védet Knin a KSzK más területeivel csak Gracacon át tarthatott fenn 
összeköttetést, amely szintén a horvát tüzérség hatótávolságán belül esett. Nagyon 
veszélyeztetettnek bizonyult a KSzK egyetlen repülıtere is Udbinán, mivel az a szerb 
védelem harcászati mélységébe esett, ezért a horvát tüzérség és a légierı harci gépei 
hatékonyan tudták támadni a légibázist. (Military Balance. 1994/95. 86. o.) 
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3. A HH „Vihar" fed ınevő hadmőveletének elıkészítése 
 

1995. év májusában a horvát „Villám hadmővelet" eredményeként 48 óra alatt 
felszabadult Nyugat-Szlavónia. A horvátok gyors sikere véget vetett a kialakult helyzetbe 
történı, csöndes beletörıdésnek." Az akció alatt sem a szomszédos BiSzK, sem pedig a 
Jugoszláv Szövetségi Köztársaság (JSZK) nem reagált a krajinai-hadsereg bekerített 
nyugati-szlavóniai hadtestének az elvesztésére, ugyanakkor a KSzH „Bonija"- és 
„Kordun" hadtestei is tétlenek maradtak. Ekkor még senki sem tudott választ adni arra, 
hogy ezúttal a szerb csapatok katonai tehetetlenségérıl volt-e szó, vagy pedig a szerb 
felet a legfelsıbb politikai vezetés részérıl blokkolta olyan döntés, amely lehetetlenné 
tette a támogatás megadását. Jugoszláviában éppen úgy, mint a BiSzK - ban és a KSzK a 
teljes nyilvánosság elıtt fellángolt a vita arról, hogy a katonai tehetetlenség eklatáns 
példájáról, a horvát és a jugoszláv vezetık kulisszák mögötti megállapodásáról vagy 
egyszerően árulásról van-e szó. 

Késıbb minden elemzı részérıl nyilvánvalóvá vált, hogy a horvátok gyors sikerének 
az elsıdleges oka az volt, hogy szilárd politikai támogatottság mellett a hadsereg mind 
minıségében, mind pedig mennyiségében megerısödött. A hadmőveleti alkalmazást 
illetıen pedig, szervezetté és egységes vezetési elvek szerint irányított haderıvé vált. A 
vezetettség és az egységes elgondolás szerint végrehajtott támadó hadmővelet sikere 
visszaigazolta, hogy a parancsnokok és törzsek, valamint a csapatok már korábban 
modellezték, begyakorolták feladataikat, elsajátították az újonnan beszerzett fegyverek, 
fegyverrendszerek kezelését. Körültekintıen szervezték meg a hírszerzést/felderítést, 
illetve a légierı és a szárazföldi csapatok közötti együttmőködést, amelynek 
eredményeként sikerült megakadályozniuk, hogy a szerbek visszavonuljanak a Száva 
jobb partjára. 

A horvát vezérkarban számoltak azzal, hogy a BiSzH csapatai Nyugat-Szlavónia 
elvesztésére azzal reagálnak, hogy a 600 km hosszú arcvonal mentén csapásokat hajtanak 
végre a horvát városokra mindaddig, amíg ki nem kényszerítik az újabb politikai 
tárgyalásokat, és azok eredményeként a horvát csapatok kivonását a szerbek által lakott 
régiókból. A KSzK „Bonija" és „Kordun" hadtesteinek egységei kedvezı helyzetben 
voltak ahhoz, hogy csapást mérjenek Zágráb körzetében található fontos célpontokra és 
Közép-Horvátország jelentıs városaira. A „Knin" hadtest egységei Maslenicánál tőzzel 
lezárták a Dalmácia és Horvátország más részei közötti szárazföldi összeköttetést, 
továbbá belıtték az egész parti sávot Zadar, Sibenik és Split tengerparti körzeteiben, 
illetve a „Kelet-Szlavónia/Baranya" hadtest egységei blokád alatt tartottak számos horvát 
települést. 

Ezért az 1995 augusztusában tervezett horvát támadó hadmővelet elsıdleges céljává 
vált, hogy a szerb csapatokat eltávolítsa a fontosabb városoktól olyan távolságra, 
amelyrıl a nagytávolságra hatni képes sorozatvetıkkel, illetve repülıgépeikkel már nem 
mérhettek azokra csapást. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a horvát csapatoknak a 
tervbe vett hadmőveleteit úgy kellett megvalósítani, hogy a csapások azonos idıben érjék 
az egész KSzK– ot, ezzel megakadályozva azt, hogy a szerbek idıben késleltetett támadó 
akciók esetében csapatátcsoportosításokat tudjanak végre hajtani az éppen támadott 
területek védelmére. A megfelelı erıfölény birtokában a frontvonal teljes kiterjedésében 
indított egyidejő akciók lehetetlenné tehették a horvát városok elleni szerb megtorló 
csapások kiváltását. Ugyanis a horvátoknak, a szerb megtorló csapásokkal szembeni 
védekezéshez, sürgısen be kellett volna szerezniük a meglevıktıl hatékonyabb 
képességekkel rendelkezı légvédelmi eszközöket, illetve harci repülıgépeket is. 

A horvát hadsereg vezérkara már a „Villám" hadmővelet végrehajtása elıtt részleges–
rejtett mozgósítást követıen mobilizálta tartalék erıit és folyamatos manıverekkel, 
állandó készenlétbe tartotta a szerbeket. Mint ismeretes, a horvát katonai felsı vezetés 
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akkoriban a törzs–, és csapatgyakorlatokon felülvizsgált számos korábban kidolgozott 
hadmőveleti és logisztikai tervet, és a szükséges szintig összekovácsolta a mozgósított 
magasabb egységeket is. Ezzel egyidejőleg minden olyan más elıkészítı rendszabályt 
foganatosítottak, amellyel elısegítették a „Vihar" mővelet sikerét. 

A „Vihar" hadmővelet tervezıi májustól augusztus elejéig kiegészítették a felderítési 
információkat az BiSzK, KSzK és a JSZK belsı helyzetérıl és azok valószínő katonai 
szándékairól. Ami a KSzK-ot illeti, megállapították, hogy a politikai vezetésben zavarok 
keletkeztek, amelyek hatással vannak a 46. 000 katonát számláló haderıre is. 
Megállapítást nyert az is, hogy a haderıbıl 5. 000 – 6. 000 katona tartózkodik a KSzK 
keleti részében (Baranyában, illetve Kelet-Szlavóniában), amelynek a fegyverzetét 350 
db harckocsira, 300 db páncélozott harcjármőre, 650 db lövegre, 25 db repülıgépre és 30 
db helikopterre becsülték. 

A horvát helyzetmegítélés a szerb nehézfegyverzet mennyiségét, különösen a KSzK 
nyugati részében, 20-50 %-al többre értékelte, miközben éppen a nem támadott Kelet-
Szlavóniában összpontosult szerb erıknél mutatkozott némi fölény ebben a tekintetben. 
Ez azzal magyarázható, hogy a horvátok óvakodtak az ellenség lebecsülésétıl, ezért a 
hírszerzı/elderítı szolgálat helyzetértékelésében túlkalkulált adatokat készített elı a 
döntéshozók részére, amelyekkel lényegében erısítették a horvát erık nagyobb 
összpontosításának szükségességét a hadmővelet sikere érdekében. 

A JH a horvát hadszíntér szárnyain a „Novi Sad" és a „Podgorica" hadtesteket tartotta 
készenlétben. Ennek figyelembevételével alakult ki az a nagybani számvetés, hogy a 
KSzK nyugati részei ellen indított támadáshoz körülbelül 100. 000 katonára és (a 
visszafoglalt területeken a szétvert szerb egységek maradványaitól való megtisztításához) 
rendır alkalmazását kell tervezni. Kelet-Szlavónia és Baranya, illetve délen a Prevlaka-
félsziget védelmére pedig további 50. 000 fıre lesz szükség. Mivel a HH békelétszáma 
ennél kevesebb volt, magától értetıdıen mozgósítani kellett a tartalékokat. Ehhez 
elsısorban a lakhelyükrıl előzött férfi lakosságot vették számításba, mert azok jól 
ismerték a hadmőveleti területet és egyben a hazatérés lehetısége erısebben motiválta 
ıket. Az ily módon kialakított csoportosítás átlagosan napi 6 km-es támadási ütemet tett 
lehetıvé, legalábbis a tervezık szerint. Ennek megfelelıen a megszállt területek 
felszabadítására 7-8 napot irányoztak elı. 

Mivel a horvátok a hadmőveletek megindítása elıtti rövid idıszakban már nem tudták 
a rezsim szabályokat tartani, a tervezésben jelentıs helyet kaptak a hadmőveleti álcázás 
rendszabályai. Vagyis meg kellett oldani a fıcsapás irányának, a támadásban résztvevı 
magasabb egységek erejének és a támadás módjának, valamint idejének leplezését. A 
szóban forgó rendszabályokhoz tartozott a Jarunon (Zágráb) megrendezett 1995. májusi 
díszszemle is, amelynek a többi között az volt a célja, hogy szemléltesse a szerb 
biztonsági szolgálatokkal a HH, a horvát politikai vezetés és a horvát nép egységét, 
ugyanakkor pedig demonstrálja az új fegyvereket, felszerelést és csapatok harckészségét. 

A csapatok minden mozgását és gyakorlatát egyeztették a nemzeti hírközlı 
szolgálatokkal, hogy tájékoztassák az ország lakosságát és a KSzK népét arról, hogy 
legvégsı esetben a HH képes hatékonyan fellépni a politikai célok teljesítése érdekében. 
Fokozták a diplomáciai tevékenységet a nemzetközi támogatás megszerzésére, különös 
tekintettel vonatkozott ez az USA-ra és az NSZK-ra. Olyan megtévesztı híreket is 
terjesztettek, amelyek hangsúlyozták, hogy a HH-t (az igazságtalan nemzetközi nyomás 
miatt) ezúttal nem vetik be a KSzK ellen, de támogatják a BiKH V. hadtestét Bihac 
védelmében. 

Mindez kifárasztotta a KSzH csapatait, mert arra késztette azokat, hogy a horvátok 
minden mozdulatára átcsoportosításokat hajtsanak végre, és fokozott készenlétben tartsák 
erıiket. A folyamatos pszichológiai nyomás különösen kedvezıtlen hatást gyakoroltak a 
krajina lakosságának erkölcsi állapotára, amelyeket csak fokoztak azok a horvát és 
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jugoszláv TV-adások, amelyek a nyugat-szlavóniai menekültekkel, a különbözı politikai 
vezetık közötti ellentétekkel, valamint a vezetı beosztású szerb tábornokok viselt 
dolgaival foglalkoztak. (A szerb haderık vezetıi korrupciós ügyekbe, és nem egy 
esetben, más természető köztörvényes bőncselekményekbe keveredtek.) 

A KSzK katonáit és lakosságát az is nyugtalanította, hogy a szomszédos BiSzK - ban 
Radovan Karadzsic és Radko Mladic tábornok, vagyis a legfontosabb politikai és katonai 
vezetı nyilvános vitába keveredett egymással a háború továbbvitele és a követendı 
politikai irányvonal kérdésében. Jugoszláviában pedig az ortodox egyház vezetıi, 
valamint a Sesej vajda által vezetett radikálisok hasztalanul tüntettek/protestáltak annak 
érdekében, hogy Milosevicet a Drinán túli szerbek támogatására késztessék. 

A horvátországi szerb vezetık azzal próbálták csökkenteni a krajinai szerbek körében 
eluralkodott kishitőséget, hogy 1995. június 26-án ık is díszszemlét rendeztek Slunjban, 
és kilátásba helyezték, hogy a KSzK elleni újabb támadás esetén csapásokat mérnek 
Zágrábra. A szóban forgó erıdemonstráción mutatkozott be elıször az újonnan felállított 
különleges hadtest, és új fegyverek is bemutatásra kerültek. De nem sikerült 
semlegesíteni a lakosság és a katonák körében eluralkodott rossz hangulatot, kishitőséget 
és a szerbek közös ügye iránti közömbösséget. A defetizmus újabb hullámát indította el, 
hogy a korábban Szerbiába és Montenegróba menekült horvátországi és boszniai szerbek 
egy jelentıs részét a jugoszláv rendırség visszatoloncolta eredeti lakóhelyükre. 

Az erıteljes és kifinomult módszereket is felhasználó, profi módon megszervezett 
propaganda tevékenység stabilizálta a közvéleményt Horvátországban és megnyerte a 
lakosság minden rétegének a támogatását a vezetı párt és a köztársasági elnök javára. Az 
erıdemonstrációkkal és a hazafias érzések felkorbácsolásával elérték annak tudatosítását, 
hogy a „Villám" hadmővelet sikere nem volt véletlen, hanem az a modern hadsereg és 
hadiipar évekig tartó és türelmes építésének eredményének tudható be. 

Ezzel együtt a horvát vezetés, a hadmővelet elıkészítésével párhuzamosan, nagy 
gondot és figyelmet fordított a polgári védelem megszervezésére és a lakosság 
felkészítésére. Mintegy ellensúlyozva a KSzK fenyegetését, mely szerint kilátásba 
helyezték a horvát városok elleni megtorló támadásokat. A hadmővelet elıkészítésének 
keretében a tömegtájékoztató eszközök, az egész tervbe vett katonai akciót – 
dezinformáció szolgáltatása mellett – úgy állították be, mint a megszállt horvát területek 
jogos és törvényes reintegrációs folyamatának részét, miközben a békés megegyezésre 
utaló hírfoszlányokat is közérthetıvé tették. 
 
4. A „Vihar" hadm ővelet végrehajtása 
 

A hadmővelet 1995. augusztus 4-én, reggel 5 órakor kezdıdött és 1995. augusztus 9-
én délig tartott. Az KSzH érintetlen hadtestei (körülbelül 30. 000 katonával, 30 db 
harckocsival, 15 db löveggel és néhány gyalogsági harcjármővel) megadta magát a HH-
nak, így tehát a tulajdonképpeni horvát hadmővelet a tervezett befejezés elıtt három 
nappal véget ért. 

Az egyenletes erı-eszköz elosztásban védelemre berendezkedett négy szerb hadtestre 
augusztus 4-én, reggel 5 órakor azonos idıpontban négy horvát hadtest: zágrábi, 
karlováci, gospici és spliti támadott. A bjelovári hadtest csupán részeivel csatlakozott a 
támadó hadmővelethez, lényegében stratégiai (hadászati) tartalék szerepét töltötte be. 
(Österreichische Militapische Zeitschrift 1995/6. 669.o.) A horvát hadtestek teljesen fel 
voltak töltve, személyi állomány és fegyverzet tekintetében egyértelmő fölényben voltak 
a szerbekkel szemben a frontvonal teljes kiterjedésében. (A HH második lépcsı rendıri 
(biztonsági) erıit is beszámítva a horvát magasabb egységek általában háromszoros 
fölényt tudtak biztosítani a támadási sávokban.) A 3 : 1 arányú hadmőveleti erıfölényen 
belül, amely az egész arcvonalat jellemezte, az egyes horvát hadtestek a fıcsapás 
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irányában (Knin) élıerıben a 6 – 10 : 1 arányú fölényt is elérték. Ennek alapján 
képeseknek bizonyultak a harcokban kimerült egységeik váltására képtelen, erkölcsileg 
megrendült ellenségre döntı csapást mérni. 
 
A „Vihar" hadmőveletben a csapatok alkalmazásának három válfaját különböztethetjük 
meg: 
1.) Négy hadtest térben és idıben összehangolt egyidejő támadó hadmőveletét, 
2.) Két védelmi jellegő hadmővelet, két biztosító hadtest részeivel Kelet-Szlavóniában, 
illetve a Dubrovnik környéki partvidéken, 
3.) Katonai, rendészeti tevékenység. 
 
A támadó hadmővelet három szakaszra tagozódott: 
1.) A szerb védelem részekre tagolása, és az egyes részek egymástól történı elszigetelése. 
2.) A bekerített szerb magasabb egységek megsemmisítése, vagy a BISzK– ba történı 
visszavonulásuk kikényszerítése. 
3.) A KSzH azon magasabb egységei maradványainak a felszámolása, amelyeknek 
sikerült kijutniuk a bekerítésbıl és a szerbek által lakott területeken gerilla 
cselekményekbe kezdtek. 

A horvát légierı harci gépei feladatul kapták, hogy az elsı csapásokkal semmisítsék 
meg a rádió-relé állomásokat, akadályozzák meg a Bonija térségében telepített nagy 
hatótávolságú rakéta sorozatvetık tevékenységét, illetve mérjenek csapást az udbinai légi 
bázison települt szerb harci gépekre. A légierı sikeres tevékenyégével a horvátok elértek 
hogy a szerbek nem voltak képesek a kilátásba helyezett Zágráb elleni csapások 
kiváltására. 

A KSzH erıi legszívósabban a Karlovactól Turanjon át Slunjba vezetı út mentén 
védekeztek. Ebben a térségben a Mrksic tábornok, a körzet védelméért felelıs 
hadtestparancsnok, két lépcsıs védelmi rendszert hozott létre. Elgondolását arra alapozta, 
hogy amennyiben erıi kitartanak az elsı és második állásban, a különleges hadtest képes 
lesz a rendelkezésre álló erıinek gyors átcsoportosítására és ellencsapás kiváltására. 

A horvát felderítés értékelése szerint az ellenség védelmének fellazítására legjobb 
lehetıségek a déli, ún. knini szektorban adódtak, annak ellenére, hogy itt települtek a 
krajinai szerbek legfelsı politikai szervei, vagyis elméletileg itt lehetett a legerısebb a 
szerbek védelme. A politikai vezetés által felhozott érvelést a horvát vezérkar a 
hadmővelet elgondolásának kialakításában akceptálta és egyetértés alakult ki abban, hogy 
a KSzH–nek az arcvonalban történı egyenletes erı elosztása, a lakosság és a csapatok 
megrendült harci morálja, akkor használható ki a legjobban, ha a fıcsapást a Krajina 
fıvárosa, Knin irányába mérik. A horvátok azt remélték, hogy ez a támadás, amelyet 
tüzérséggel megfelelıen támogatnak, kiváltja majd a KSzK kormányának pánikszerő 
menekülését és a védelmi rendszer gyors szétesését, amely azután láncreakció 
formájában a más szerb hadtestekre is áttevıdik a térségben. 

A horvátok lényegében a szerbek legerısebb csoportosításának szétverésére 
összpontosították erıik és eszközeik túlsúlyát, ahol a HH három legjobban felkészített 
dandára (4., 7. és 9. gárdadandár részei) kerültek alkalmazásra.  
A támadás irányai a következık voltak: 
1.) Bosansko Grahovo, Strimica, Knin;  
2.) Slunj, Knin;  
3.) Drnis, Knin; 
4.) Zadar, Knin. 

A szárnyakon és a közbeesı terepszakaszokon a gárdadandárokkal öt területvédelmi 
ezred (6., 7., 15., 126., 132.), valamint három területvédelmi dandár (112., 113., 142.) 
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lépett harcba, vagyis egy-egy gárdadandár harcát a fıirányban 2–4 területvédelmi dandár 
és/vagy ezred támogatta. 

Miután a 9. gárdadandár és a különleges rendıri erık a Kninbıl Gracacon át északra 
vezetı utat elvágta, a „Knin" hadtest és a lakosság számára a visszavonulásra, illetve 
menekülésre egyetlen erdei út maradt Bosznia felé. A KSzK politikai vezetésében 
eluralkodott pánik, és a döntés a csapatok és a polgári lakosság együttes kimenekítésére, 
hozzájárult ahhoz, hogy a horvát csapatok már a hadmővelet második napján bevonultak 
krajina fıvárosába. (A horvát források megemlítik, hogy a döntı harcokra a Dinári–
hegység északi lejtıjén került sor, délen pedig Zitnic térségében.) (ÖMZ. 1995/6. 670. o.) 

A középsı szakaszon a fıcsapást a 9. gárdadandár fıerıi mérték együttmőködésben a 
119. és 123. területvédelmi dandárokkal Cazinjska irányába, hogy felmentsék a BiKH 
bekerítésben harcoló V. hadtestét, ugyanakkor megerısítsék annak védelmét, és lehetıvé 
tegyék az enkláve északi részét támadó szakadár muzulmán vezetı Fikret Abdic 
csapatainak felszámolását. A BiKH „Bihac-hadteste" ehhez fontos feladat 
végrehajtásával járult hozzá. Ugyanis harcba lépésével lekötötte a KSzH „Lika" 
hadtestének részeit és ezzel megkönnyítette a horvát erık áttörését Gracac térségébıl 
Korenica és Plitvice irányába. 

Az északi szakaszon a támadás fı terhét a zágrábi hadtest 1. és 2. gárdadandárai 
viselték. Az 1. gárdadandár Sisakból Petrinján át Glina és Tupoko irányába támadott. A 
2. gárdadandár Karlovac térségébıl kezdte az elınyomulást Slunj és Vojnic felé. 
Samaricán át a 101. területvédelmi dandár, a bosnyák–horvát határ mentén pedig 125. 
területvédelmi ezred támadott. Az utóbbi azt a feladatot kapta, hogy az áttörés után a 
határfolyó mentén elınyomulva vegye birtokba a Dvor na Uni-nál lévı hidakat, és ezzel 
akadályozza meg a KSzH „Bonja" és a „Kordun" hadtesteinek visszavonulását a Száván 
át a BiSzK területére. Az 1. és 2. gárdadandár között az 52. és 54. területvédelmi 
ezredeket vetették harcba. 

A zagrabi hadtesttıl délre támadó karlovaci hadtest volt az egyetlen olyan horvát 
seregtest, amelyben nem került besorolásra egyetlen gárdadandár sem. Az állományába 
Karlovac térségébıl a következı területvédelmi egységek tartoztak: 137. 110. ezredek, a 
143. „Ogulin" ezred, a 104. „Varasdin" ezred. A hadtest megerısítésül kapta a 99. 
„Zagreb" ezredet. 

A szerb kordun hadtestet ezeknek a horvát egységeknek kellett lekötniük és egyben 
biztosítaniuk az 1. gárdadandár Plitvice irányába végrehajtott áttörését, majd a további 
elınyomulását Trzaske felé. Ezzel az akcióval sikerült megakadályozni a kordun 
hadtestnek a bihaci enkláve irányába történı kitörését. 

A zagrebi hadtest támadása (1. 2. gárdadandár) a tervezettıl lassabban bontakozott ki, 
a hadtest egységei – az ellenségvalószínő tevékenységének téves megítélése 
következtében – nem voltak képesek arra, hogy Petrinját és Glinát már az elsı nap 
birtokba vegyék, de még mindig elegendı idı maradt számukra ahhoz, hogy a második 
napon elfoglalták Glinát és a KSzH Karlovactól délre védı csapatai elıl, elzárják a Dvor 
na Uni irányába vezetı utakat. Így tehát a KSzH két északi hadtestének a sorsa 
megpecsételıdött, egységeiket bekerítették a támadók. 

Leghosszabb ideig a „Kordun" hadtest tartott ki az állásaiban, amely csak augusztus 
9-én adta meg magát, amikor már teljességgel nyilvánvalóvá vált, hogy nem várhat 
segítséget senkitıl. Megállapítható, hogy a négy szerb hadtest közül ez volt az egyetlen, 
amely következetesen kitartott állásaiban. A többiek vagy összeroppantak, vagy a nehéz 
fegyverzetüket hátrahagyva különösebb kitartás nélkül megkísérelték a visszavonulást 
BiSZK területére. 

Bár minden horvát forrás nagy hadmőveleti sikerrıl számolt be, még mindig számos 
kérdés maradt megválaszolatlanul a hadmővelet részleteit illetıen. Mindenekelıtt 
vonatkozik ez Knin gyors elestére. Számos szerb menekült azt állította, hogy a szerb 
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csapatok parancsot kaptak az állások elhagyására és, hogy a krajinai vezetés a polgári 
lakosság evakuálását is elrendelte. Kifejezésre juttatták azt a feltételezést is, miszerint 
személyesen Martic, a krajina elsı számú politikai vezetıje, rendelte el a visszavonulást 
abban a reményben, hogy Knin eleste esetén a JH beavatkozik. Miután azonban a horvát 
csapatok Kninbe már a hadmővelet megkezdését követı második napon bevonultak, le 
lehet vonni azt a következtetést, hogy a védık nem készültek fel arra, hogy 
visszavonuljanak a városba és védelmezzék azt. 

A HH hadmőveleteinek gyors sikerét jól illusztrálják a csekélyszámú veszteségek is, 
amelyeket a hivatalos jelentésekbıl ismerünk (a négy harci napon körülbelül 1. 600 
katona, ebbıl 200 fı elesett), miközben a szerbeké ettıl a számtól állítólag lényegesen 
magasabbak voltak. (Nem hivatalos források szerint a szerb veszteségek elérték a 
horvátokénak a háromszorosát, egyes helyeken annak az ötszörösét is). Azzal a ténnyel 
összehasonlítva, hogy az eddigi helyi háborúkban a sebesültek száma háromszorosan 
vagy négyszeresen haladta meg az elesettekét, a HH személyi veszteségadatai nem 
igazolták vissza a jelzett tapasztalati értékeket. 

Hasonlóképpen megválaszolatlan az a kérdés is, hogy miként sikerült a KSzH 
repülıgépeinek a második napon áttelepülniük Udbinából a mahovljani repülıtérre, majd 
onnan szlavóniai horvát településeket támadniuk. (A horvát hadsereg kilenc szerb gépet 
zsákmányolt a G-2, G-4 és Jastreb típusokból, amikor elfoglalta a légi bázist.) 
 
5. Következtetések 
 
1.) A „Vihar" hadmőveletben részt vett a HH minden fegyverneme és szakcsapata. Az 
egész horvát haderınek körülbelül egyharmadát alkalmazták Kelet-Szlavóniában és 
Dubrovnik tengerparti körzetében a fıerık szárny biztosítására. A horvátok erıfölénye 
emberben és anyagban általában elérte a 2–3 : 1 arányt, a fıirányban ettıl jelentısebb 
mértékő súlyképzést is képesek voltak produkálni. 
2.) A hadmőveletet a kijelölt irányokban a hadtestparancsnokok vezették, akik a 
mőveletek elıkészítését és végrehajtását a vezérkar irányelvei szerint oldották meg. A 
támadásba a HH négy hadteste került alkalmazásra, a hadtestek fıerıit általában két-
három gárdadandár alkotta. 
3.) A támadást széles arcvonalon a járható irányokban hajtották végre, ezért a szerb 
védıknek nem sikerült az ellenség tulajdonképpeni szándékait, a támadás fı irányát és 
céljait felfednie, amikor pedig ezeket Kninnél felismerték, már késı volt, nem maradt idı 
a hatékony ellenrendszabályok bevezetésére. A támadás menetében nagy jelentıséggel 
bírtak a szerb fı–, és tartalékhírközpontokra, valamint hadtestvezetési pontokra kiváltott 
horvát légi-csapások. 
4.) A tervezett hadmővelet fıirányának az álcázása több hónapig tartó, megtévesztı 
mőveletet igényelt, amelynek fontos elemét képezte a horvát egységek részleges–rejtett 
mozgósításának és leszerelésének folyamatos váltakozása úgy, hogy a szerb 
hírszerzıszolgálatok nem tudták megbízhatóan megállapítani, hogy adott esetben 
gyakorlatról van-e szó, vagy valós alkalmazás elıkészítésérıl. Az egységek a többi 
között változtatták az összpontosítási körleteiket, gyakorlatokat hajtottak végre, 
miközben a horvát politikusok ellentmondásos nyilatkozatokat tettek közzé a konfliktus 
békés megoldásának szándékáról. 
5.) A HH vezérkara a hadmővelet elıkészítésének és végrehajtásának folyamatában – a 
háborúban elıször – kellı figyelmet szentelt az elektronikus médiában rejlı lehetıségek 
kiaknázására. Az újságírók az egész hadmővelet alatt tájékozottak voltak a folyamatokról 
anélkül, hogy ezzel az elengedhetetlenül szükséges titoktartás rendszabályait 
veszélyeztették volna. 
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6.) A hadmővelet a horvát tüzérosztályoknak a kijelölt célpontjaira összpontosított 
tőzcsapásával kezdıdött, amelynek következtében a szerbek tőzrendszere rövid idı 
elteltével megbomlott. A tőzfölényt a horvátok a hadmővelet teljes idıszakában 
megtartották, amit nagymértékben elısegített, hogy elıször alkalmaztak felderítı 
robotrepülıgépeket azzal a feladattal, hogy a KSzH fontosabb erıit és eszközeit a teljes 
harcászati mélységben megszakítás nélkül figyeljék és a célkoordinátákat a csapásmérı 
erık részére, valós idıhatárokon belül biztosítsák. 
7.) A hírszerzı/felderítı szervek erıfeszítéseiket a KSzH és BiSzH tartalék erıinek és 
azok csoportosításának felderítésére összpontosították. Felismerték, hogy a KSzH 
különleges hadteste fıerıivel a szomszédos BiH–ban harcol Abdic-csapataival és a 
BiSzH Bihacra támadó erıivel együtt. Ugyanakkor a BiSzH fıerıit Szarajevónál és 
Kelet-Boszniában lekötötték a bosnyákok. Mind ezek a körülmények a horvátok számára 
lehetıvé tette a tervezett támadó hadmővelet idıpontjának és a fıcsapás irányának helyes 
megválasztását. 
8.) A horvát csapatok technikai biztosítása az elöljáró vezetıi szintek részérıl folyamatos 
volt. A harcokban sérült fegyverek, gépjármővek, és más felszerelések javítása 
hátraszállítás nélkül megtörténhetett. Ezért a csapatok technikai hadrafoghatósága az 
áttörés és a mélységi harc alatt csak jelentéktelen mértékben változott. A technikai 
szolgálat a zsákmányolt harcanyagok helyreállításában is fontos szerepet játszott. 
9.) A KSzH „Kordun" hadteste Turanj, Vojnic, Vrgrin térségében körkörös védelemben 
6. 000 katonával öt napon át sikeresen harcolt. Ez arra utal, hogy pszichikailag 
felkészített csapatok képesek volta a terepadottságok kihasználása mellett szívós védelem 
harcokra is. 
 
Összegzés 
 

A fent vázolt horvátországi hadmőveletekkel 1995-1996-ban behatóan foglalkozott a 
világsajtó. A katonai szaklapok nagy terjedelmet biztosítottak a szóban forgó események 
elemzéséhez. 1997-2000. években a hH hivatalos lapjában (Hrvatski Vojnik) Davor 
Domazet-Laso admirális több tanulmányban foglalta össze a külföldi szakvéleményeket a 
„Villám" és a „Vihar" hadmőveletrıl. E tanulmány szerzıje pedig röviddel a harcok 
befejezését követıen több alkalommal végigutazta a Karlovac – Knin útvonalat így 
alkalma nyílott egy-egy, a hadmőveletekben kulcsfontosságúnak ítélt terepszakasz, 
objektum szemrevételezésére. Az utazások során a szerzıben az a tapasztalat 
fogalmazódott meg, hogy a hadmőveletek nem jártak együtt jelentıs rombolásokkal. A 
lakott települések magán– és középületein felfedezhetık ugyan a belövések nyomai, de 
lényegében súlyos károk csupán azokban a objektumokban keletkeztek, amelyeket 
többnyire az elmenekült szerb tulajdonosok maguk gyújtottak fel, illetve tettek 
használhatatlanná. Ezek az építmények még ma is nagy számban találhatók az egykori 
hadmőveleti területen. 

A horvát állam nem sajátította ki az elhagyott szerb tulajdonokat. Jelenleg folyik a két 
állam közötti tárgyalás, amely az elmenekült szerb lakosok kártérítésérıl vagy 
visszatelepülésük jogi formáiról, módjairól szól. 

1995. évi horvátországi harcok lényegében biztosították az ország területi egységének 
a helyreállítását, Kelet-Szlavónia visszacsatolása az anyaországhoz azonban már békésen, 
tárgyalások eredményeképpen ment végbe. Megállapítható, hogy a HH gyors 
felfejlesztése, felkészítése és kiképzése kulcsa volt az elért gyors hadmőveleti sikernek és 
méltán tartja számon a katonai szakirodalom. 
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Alkalmazott rövidítések: 
 
BiH = Bosznia-Hercegovina, 
BiKH = Bosnyák Kormányhadsereg, 
BiHH = Boszniai Horvát Hadsereg, 
BiSzK = Boszniai Szerb Köztársaság, 
BiSzH = Boszniai Szerb Hadsereg, 
JSZK = Jugoszláv Szövetségi Köztársaság, 
JH = Jugoszláv Hadsereg, 
KSzK = Krajinai Szerb Köztársaság,  
KSzH = Krajinai Szerb hadsereg, 
HH = Horvát hadsereg, 
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