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EGYKÖNYV
,A HADERÓ POLGÁRIVEZÉRLÉSB"
ELOLVASÁ§A KAPCSÁN
Közép- ós Kelet-Európa orszógai 1989-ben és 1990-ben a társada-

tmi változÉs új és demokratikus útJát választottrÉk Az átmenet összetett folyamatai megannyi új problémát hoztak felszínre, főként olyanokat, amelyeket a fiatal demokráciáknak előbb vary utóbb meg kell oldaniuk. Uryanis a Varsói Szerzódés feloszlatása, majd a Szovjetunió felbomlása után a szuverenitásukat visszanyert államokban összességében
"többmilliós" haderó "ex lex" állapotának elkerülése érdekében elemi érdek és szűkség mutatkozott a haderő polgári irányítására és ellenőrzesére. Jelenleg a haderő átalakítása és a haderőért üselt feleló§ség teszi
aktuálissá a kéídéskör alapos körbenjárását, amelybe beletartozik a fejlett demokráciák ezirányí történe|mi tapasztalatainak és a jelenkori nézeteinek a megismerése is.

A Nyugat többszáz éves történelmi haryománya, a jelenleg elfogadott elyek é§ Dézetelq a Közép- és Kelet-Európa országainak ezirányú
gondjai, a fiatal demokráciák bukdácsolása és a bizonJ,talanságai, a
kiútkeresésigénye, a politikai és katonai vezetések segitésénekszándéka tökriiződik végig a hét szerzó tanulmányaiból szerkesztett könyvben.
Hazánk, a Magyar Köztársaság a fegyveres erők polgári irányításában
(beleértve iöbbek köótt az ellenőrzést is) számos eredményt ér el, mind
ajogi szabályozásban, mind a gyakorlati megvalósításban, Azonban a gyakorlati élet hozta gondokat, esetleges anomáliákat és torzulásokat ilyen
hamar nem lehet teljesen elkerülni és megoldani, mert mindezek időt,
azután széles körű felkészítéstigényelnek, s ebben a munkában partnereink (övendő sóvetségeseink) segítségnyujtása is elengedhetetlennek
tűnik a NATO csatlakozásunk szempontjából.

l

Dr, csabai Györ8y al€zredes,
tóintézet fómunkaársa

a

hadtudomány kandidátu§a, a

ZMNE straté8iai é§védelmi Kuta-

z27

Ezt az igényt ismerte fel Sz. Krss C§aóa, aki a §tratégiai és Védelmi
Kuíatóintózet, a Gondolat Kiadó segítsegével, az USA Információs
Szolgálaía, a brit Védelmi Minisztérium és a NATO Információs és Sajtóirodája támogatásával válogatta é§ szerkesztette ezt a könyvet. A té,
mában ez az elsó hazai kiadás.

"A haderő polgári vezérlése"című könyv a fentebb leírtak alapján
hiánypótló és úttörő vállalkozás is.

A szerkesztő biztos kézzel válogatott a nemzetközileg ismert ciül és
katona szakértők tanulmányaiból. A könyvben közölt hét tanulmány átfogja a haderő polgári irányításának történetét, erkölcs! és közigazgatásának elemzését,a közép- és kelet-európai országokjelen|egi civil-katonai kapcsolatainak kitikáját és az ún."magnr helyzeí" bemutatását.

A következőkben a könyv€t

röüden bemutatva vegyük sorba az

e§/e§ tanulmányok alapvető vonásait.

A könyv elsó tanulmánya F. Trask (amerikai történész és író) ''A
feryveres erók polgári iránlúása az Eg/esült Á amokban" (13-52,. oldal) címetviseli. Trask naglívű történelmi áttekintésben vázolja a polgári
irányítás kérdéskörét 1782-tő| aközelmúltig. A tanulmány tanulsága az,
hogy minden nemzet a maga sajátos történelmi útját járja, ami aztjelenti,
hogy sokféleképpen és sokféle úton lehet eljutni az alkotrnányossághoz,
a törvényes rendhez, a kormányzat üsszaélései elleni védelemhez, de
bizonyos alapelvek nélkülözhetetlenek. Ilyen alapelv például a fegyveres
erők polgári vezérlése. Ezért ismeretlen az USA történelmében a kato_
nai puccs és a katonai önkényuralom. Megjegyezzük, hog5l az USAeddigi
elnökei közül tíz tábornok volt.
A második tanulmányban Keith Simpson

(a cranfieldi Biztonsági
Tanulmányok Intézeténekigazgatója) " FrakkosoN Mandainok és Csákósok' (53-72. oldal) közötti viszonyokat elemzi. Keith Simpson a frakkosokkal a politikusokat, a csákósokkal a katonákat és a mandarinokkal
pedig az állami tisztségviselőket jelöli. A terminusok mint metafórák a
civil-katonai kapcsolatokat jelzik, melyeknek az alapjait az Egyesült Királpágban a 7'7. században alapozták meg, amely kiteljesedett az idők
folyamán a parlamenti demokráciában. Szerényen meg;egyzem, hogy hazánkban a 1'/. században fő kérdést a törökök kiűzése képezte, melyre
Európa segítségévelkerült sor. Továbbá ebben az időben írta a híressé
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vált hadtudománl munkáft Zrtni MiHós. Keith Simpson lándzsát töí a
vegyes életpályák, a kötelezettségek és a különbségek mellett. Egyetért
Michael Heseltinnel, aki szerint "a politiklsok elcsúsznak a banánhéjakn", akőztisztliselók tudják, hory hol szoktak heverni és idóben kikerülik óket. Nézete szerint a koalíciós hadviselés és a multinacionális erők
képviselik ajövó irányzatait. Uryanakkor a haderő és a társadalom eltérő
értékeiés prioritásai okokadhatnak az aggodalomra, fennáll az a veszély,
hogy szakadék alakul ki a koalícióban harcoló katonák és a lakosság között. Továbbá a változások, az új menedzselési rendszer, a funkcionaliz_
mus is megváltoztatja vag5l megkérdójelezi a hagyományos katonai értékeket és a lojalitást.

A harmadik tanulmányban a Kenneth W. Kemp és Charles Hudin
amerikai szerópáros (akik oktatók az USA katonai felsóoktatási intéz_
ményeiben) "A haderó feletti potgári fennhatóság természete és korlátaí' (73-98. oldal) alapelvet részleteiben tárják az olvasó elé. A szerzők
a polgáíi irányítás termázetét a katonák erkölcsi kötelezettsége szempontjából vizsgálják. Megtudjuk, hogy Angliában és az USA-ban a had§ereg€t következetesen és elővigrázatosan kizárták háIom nas/ területről:
a.) a rutinszerű rendőri feladat ellátásából;
b.) a bíróságok működtetéséből, é§

c.)

a

politizálásból.

A jogi és erkölcsi kérdésekközött tisztázták a parancsmegtagadás
eseteit, motivációit és a politikai semlegesség kötelezettségéí.Az alternatívák felrajzolásába (és ezt kíméletlenül megteszik) bőven belefér a
leköszónés, az engedelmesség vagJ/ a zendülés.
A ne5ledik tanulm ánybal Douglas Bland (akaladaife,g;rueres erők
nyugállományú repülő tisztje, a politikatudományok doktora) "A katonák védelme a ciül vezérléssel szembenl' (92-124. olda|) a ciül-katonai
relációk elhanyagolt dimenzióját feszegeti. D. Bland rárnutat arra a paradox helyzetre, hogy "magának a nyagati civil-katonai kapcsolatoknak
a stabilitása" naglban korlátozza a Nyugat azon képességét,hogy eligazodást kínáljon a kelet-európai államoknak, eglnzerúen azéít,meít a
ny.lgati politikai és katonai vezetók hosszú évek Óta nem foglalkoztak
alaposan ezzel a kérdéskörrel. D. Bland professzor megerősít bennünket

"
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abban, hogy minden új demokáciának megvannak a maga sajátos civilkatonai problémái, amelyeket az aország saját politikai, tánadalni, katonai és történelmi adottságainak megfelelóen kell megoldani. Azonban
minden újonnan függetlenné vált államnak - íry nekünk is a recenzor
megjeg5zése - ki kell dolgozni a civil-katonai kapcsolatok alapelveit, normáit és szabályait (a hosszú távú irányítá§ra), továbbá ugyanakkor hatékony kormányzati- közigazgatási mechanizmusokat is kell kiépíteni.

A polgárlkatonai

kapcsolatok fő ismertető jegyeí kőzé sorolja az
ország védelméértvjselt közös felelősséget, a katonaság múködésével
összefüggó kérdéseket, a civil miniszteíí, az iítegráltvédelmi minisztériumot, az egyesített parancsnokágot, és az eryensúllra való törekvést.
Yégezetúl aszetző felteszi azt a kérdést,hory a boncolgatott témakörben
a Partnerség a békéértprogram segít -evag] Eáto|? velaszt ugyan kap az
olvasó a kérdésre,de nem teUes értékűt,aminek a lényege abban foglalható össze, hory a NATO tisztek amikor a közép- és kelet-európai országokban járnak, megtalálják azokat a tiszteket, akinek hasonló a hatásköre, íry könnyri velük rokonszenven alapuló szakmai kapcsolatokat
kiépíteni.Uryanakkor a NATO civil tisztségviselőinek a cMl védelmi
establishment teljes hiánya rniatt alig van mit keresniük, hiszen a katonai
parancsnokságokat és ciül minisztériumokat Köáp- és Kelet-Európá_
ban két külön táborba sorolják.
Az ötiidik tanulmfiaybanAlvin H. Bemstein (a George C, Marshall
Biztonságpolitikai Tanulmányok Európai Központjának igazgatója)
"Hogran támogatják az intézményeka haderő polgári irányíását ós
ellenórzését a demokráciákban?"- két kérdéscsoporttal foglalkozik
(125-144. oldal). Az elsőben a kormányzás szerkezetével kapcsolatos
kérdéseketfeszegeti, a másodikban a társadalmi és politikai üszonyok

szélesebb körét veszi górcső alá. A H. Bernstein hangsúlyozza, hogy a
demokráciákban mindekttó az alkotmányosságon alapul, valamint ezeknek a felügyelete az államférfiak folyamatos figyelmét igényli.

A

H. Bernstein felfogása szerint a haderóért való felelősséget mega végrehajtó és a törvényhoói ágak között és a harmadikhatalmi
ág - a bíróságok - szerepe inkább kiegészító, mintsem központi jellegű.
Az olvasó azután megismerkedhet a Marshall,Központban folyó tanfolyamok általános és speciális tapasztalataival. Ujra látjuk azt, ho§/ a Közep- és Kelet-Európában egészen a közelmúltig a nemzetbiztonsági kérdések oktatása militarizált volt. Különösen a volt Szovjetunió utódálla_
osztják

maira, de ténégünk országaira is nyomasztólag hat a kommunizmus
öróksége - írla az igazgató - bár elismeri, ho§ történtek lépésektöbb
tóren is a civil ellenórzá megerósítésére.

A keleti országok politikai-társadalmi viszonyainak feltárása után A
H. Bernstein megismerteti az olvasót a polgári irányítást és ellenórzést
fenyegető veszélyek hat típusával. Itt most a fenyegető veszélyek felsorolásának kellene kiwetkezni, de arra biztatom a Kedves Olvasót, hogl
azokat részletesen olvashatja a könyv 139-143. oldalain. Eglet azonban
mégis ideírok, mégpedig azt, hogr a legeslegna5rcbb veszely a polgári
irányítás-ellenórzá üglére a IIANíAGSAG, azaz a polgári irányítás-el_
lenőrzés nem gyakorlása. Ez a tanuls ág"drágakő' érrékúlehet a politikai
pályán levőknelq ava5t az arra készülóknek.
A hatodik trnulm

álybal

Chris Donel/y (a

NATO fótitkár közep-

és

kelet-európai üryekkel foglalkoó különleges tanác§adója) "A civtl-ka,
tonai kapc§olalok fejtesztése a posztkonrnunista orságokbnn" (14516ó. oldal) témakört járja körbe és fejti ki nary alapossággal, tárg5rszerű_
séggel és a segítségnyujtás szándékával.

Bevallom Kedves Olvasó, a szenő iránt kissé elfogult vagolg hiuen
1995 nyarún a NATO óltal Budapesten MHMH,ban és Brüsszelben a NATO -köryontban szeu ezett Civil-katonai Kapcsolatok nnfolyamán hallga,
tatn Chris Donelly elóadósait.
Chris Donnelly helyzetelemzései, kiwetkezteté§ei, e§€tleges kritikai
érszrevételei, hogl űg moldjam"ülter"', azaz adeksátal tüközték a rea|itást, de magukban hordozták a jobbítás segít§égéttöbb vonatkozásban
is. A tapasztalt diplomata a közep- és kelet-európai országok történelmi
örökségének felvezetésével indít, majd megvilágítja az átmenet nemzetbiztonsági kérdéseit.A civil-katonai kapcsolatokban mint demolcatikus
folyamatban szúl§ éga lárja éÉláttatja az alkotmányos, a stru_ktúrális és
humán előfeltételeknek. Örülhetünk annak, hogt Chris Donelly elsó, aki
leírja, hog5l az eddigi nyugati segítség - mind a kétoldalú,mind a NATO
részéről - a témában miben nyilvánul meg: nem a szavakban, hanem a
tettekben.

Csak halkan jegzem meg, hasonló típusú és módszerű segítségés
együttműködé§ talán elkelne a NATO miás hivatalai részéről is. A szerzó
a fe5nleres erók átalakítását minden ország vonatkozásában eryedinek
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tartja és_hangsúlyozza az!, hogy a kérdésezert külön íigyelmet, sajátos
és egyedi megközelítést igényel. Ebból az aspektusból kiindulva Öhris
Donelly vázolja a helyzet javításának útjait és módjait.
Kcizéjük sorolja a NATO Eszak-atlanti ilgyüttmúködái Tanácsa (angol
!"_*9tr*, NACC), a Partnerség a békéértprogram (Pfp), az Európai
Unió által kínált programokat (TACIS és a PIIARE) valamint számos
kétoldalúnemzeti együttmúködési programot. Fontosnak tartja az ötletroham alkalmazását, a katonai költségvetés tervezésének mini folyamatnak az intézményesítését,a ciülek oktatását a katonai ismereteke és a
nem kormányzati szervek részvételéta védelempolitika alakításában. Ja_
vasolja továbbá a konverzió végrehajtá§át a védelmi iparban és humánszférába4 azaz a katonatisztek átképzésének,pályamódosításának segítségébenés az idegennyelv oktatá§ kibővítesét.

Befejeásül Chris Donelly szerint a közép- és kelet-európai orszáEoknak a'tanulós khetőségére" van elsősorban szüks ége. Azt írja: ''... arra
van szül<ség hop ery|ütt tanuljunk: kapcsolatunk nem lehet tanár-tanuló
viszony". Csak a adósban előrébb és hátrább tartó tanulóé, akiknek epütt
kell tanulniuk MdsküIönben a segítségny|jtósra irányuló nyugati igeiezet
elviselheteílenné válik és csak sértődöttséget szül."
Úry gondolom, ahory Chris Donelly-nek a többi megállapításával,
úgy az utolsóval is teljes mértékbenegyetérthetünk, hiszen ez a közös
érdek, ami kifejezi egymás kölc§önö§
tiszteletének legmélyebb jelét és
arni ana utal, hogy az egyenrangri és jogú partnerek röüdesen szóvetségesek lesznek.
Végezetűl Szabó János ezredes (a ZMKA parancsnokhelyettese, a
hadtudomány doktora) a Titák a honvédség jövójéűl és a humán eró_
források megúJítása' tanulmánya (167-188. oldal) záíja aköteteí.
Szabó János a magyarországi rendszerváltozásban szinte láttatja a
honvédelem pártállami lebontását, annak a parlamenti demokráciába
történő beágyazását, majd a honvédségátalakítását is ősszegzi. Asznrző
az új honvédelmi rendszer kiépítésénektaglalásával érzékeltetia magyar
haderő által megtett lépéseket és folyamatokat. A szerzőnél 1elentői teret kapnak a civil társadalmi csoportok tevékenységei. Újszárűek a vé_
delempolitika kérdéseibenmutatkozó és a vitákat ábrázoló "fényképet'
a,lagy 'lójképei" - Ezek révéna szc.rző az olvasóra bízza a véleményalkotást, de a kóvetkeztetéseivel sem könnyíti meg az olvasó dolgát. A felvál-

lalt széles spektrum a téma "rapid" típusúmegoldása végül is az olvasót
szolgálja, hiszen kedvére csipegethet ebból is, abból is.

Ez volt tehát a mdr jebea hét tanulmány. A hét szerzóból öt ciüI és
kttó katona, hat külíöIdi és eg hazaL A köny végérea feglveres erők

polgtái irányítósának nerteágazó és igen bonyolult kérdéseikirajzolódtak
előttünk.

A szerzők láttatták

és megértették velünk azt is, hogy honnan és
mikor indult el a Nyugat, a kózép, és kelet-európai országok, köztünk
hazánk is. Aztán látjuk, hory 190 óta mekkora utat tettünk meg, de azt
is, hory mi áll még előttünk. Megismertük a NATO-hoz történó csatlakozáJéryik politikai kritériumát, amelyet a Tanulrnány a NATO-bóvítéséről is tartalmaz.

A szerkesztó az új és fontos kérdések tárgyalásával meglepte az olvasót. Ajó szándék és a kezdeméyezés gyümölcsöző eíedményeketprodukál májd a közös ügyünk, a honvédelem terén mind a civilek munkájában, mind pedig a katonák szolgálatában.

Jószíwel ajánlom a könyet elolvasásra és idönkenti forgatásra a po,
litikus oknal<, a katonáknalg a köztisztvis előknelq a ktjzalkalmazonaknalg
a kutatóknak és talán nem véletlenüI a tanócsadóknalj az oldatóknak és
a felsófolai intézmmyek hallgatóinak is. A könyv ára: 400.- Ft, Megren_
delhetó a ZMNE Stratégiai és Véd€tmi Kutató Intézetnél.
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ESETTANULMÁNYOK
A DBMOKRATIKUS ÉSCWIL KONRTROLLRÓL
A NATO Védelmi Kol|égiumának egrik alapvető feladatát az képezi, hog5r sajátos módon támogassa az Eszak-atlanti Szövetség Katonai
Együttműktidé§i Programját nevezel€sen a párb€széd, a partnerség és
az együttműködés vonatkozásában. Ezér t azEszak- atlanti Együttműködési Tanács partnerállamai - a Munkaterv alapján - projekteket indítottak el és nemzetközi szemináriumokat tartottak és tartanak.
Így került sor a "Demokratikus és civil kontroll a katonai erók fe_
lett" témakörben, a római NATO Védelmi Kollégiumban, a házígazdának a szófiai Nemzetközi Kutatóintézettel közösen megszervezett konferenciájára a közelmúltban.

A témával foglalkozó intézmények közül a konferencián megjelentek a NATO főparancsnokságok és a WEU Biztonsági Kutatások Intézetének képviselői, valamint a 11 NATO, 11 közép- és kelet-európai ország, valamint 2 semleges ország kutatói. A rcmzetkijzi szemiruíriumon
elhanzottakból és a projektek anyagaih1l a NATOVédelmi Kollé§urna Enust
Gillman és Dalef E. Hemld surkzsztésében morcgráfiű adoft lci, melynek
recenzióját tartja a kezében a demokratikus és civil kontroll után érdeklódő olvasó, legyen az politiku§, katona, diplomata, parancsnok, oktató
vagy kutató, azaz áIlampolgár, netán egyenruhás állampolgár.
A monográfia öt fejezetben l88 oldalon a témával kapcsolatos történelmi íapaszta|8íokaí,elmél€ti megközelítéseke! grakorlati ismérveke! jogi és iníézményigaranciáka! a Nyugaton elért eredményeke! a
közép_ és kelet-európai bukdácsolásoka! az esetlegesnek tűnő kezdeti
alapozó lépéseketa perspektivákat és megannyi más problémát tár fel,
€lemez, bemutat dicsér és bírál, eltérő mélységben és terjedelemben,
Azt azonban biztosan kijelenthetem, hogy a katonai erő feletti civil kontroll Nyugaton és Keleten, sót a harmadik világban is a létezó társadalmi
rendszerek egyik központi kérdésétképezi, úgy a demokráciákban, mint
a létezetl és |éLező önkényuralmakban.

Mindezek a megállapítások a monográfia aktualitását támasztják
alá, hasznosságát pedig a következókben szeretném érzékeltetni, es/ben
felkelteni az érdeklódőben a tómakórök iránti kiváncsiságot, kedvet
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éreztetnía kiadvány kézbevételéreés elolvasására, legyen szó akár az
összes vagy csak egy, esetleg több tanulmányról. Erre biztosítékot szolgáltatnak a bolgár, a brit, a francia, a holland, a német, a kanadai, a svéd
és az amerikai szerzők.
Ezért a kiivetlrezőkben a monogrőJia eges tanulmányainak alapveű vonásait vessük sorba, íekzetenkení,§zerzőkéü és túrgkörönkcnt.

Az €gyes fejez€tek tómái az alábbialc
azelső atéma időszerűsége; a második akatonai eró és a tánadalom
a harmadík acivil hatóságok felelősségei a demokráciákban;
a negedík acivil hatóságok feladatai a demokráciákban és az ötijdik a
konkluziók.

kapcsolata;

Richard I. Evraire altábomap, a NATO Védelmi Kollégiuma parancsnokának bevezető szavai után a morcgráfta ekő fejezete mintegy bevezetésként három íanulmán}t taríalmaz. Az e lső a szerzőket, tevékenységüket mutatja be, ez helyhiány miatt nem kerül ismertetésre.
Meredith Mae Johnson, a kanadai történelem és politikatudományok
kutatőja másodikkénl "A civil-kaíonai kapcsolatok Közép- és Kelet-Európában" (9-45. oldal) kérdéskört járja körbe, igen nagy alapossággal.
Kiindulópontnak 1989-et tekinti, hiszen akkor kezdődtek a pártállamok
lebontásai, a demokráciák intézményeineka kiépítóse, a központi tervgazdálkodáson alapuló gazdaságok piacgazdaságokká történő átalakítása és többek között a védelem prioritásának újrafogalmazása. Ez utóbbi
együttjárt a nemzetbiztonság újradefiniálásával és a nemzeti tradíciók és
érdekek figyelembevételével.

Ezek és más tényezők a biztonság nem katonai elemeinek ekjtérbc
kerülését idéztékelő, uryanakkor a katonai erők átalakítása a civil kontroll "problemaíilaij ár" helyezték előtérbe.
Miss Johnson megállapítja, hogy a katonai erők pártirányításának és
depolitizálásának felszámolása útján a fiatal demokráciákban a jogi szabályozás, azíntézményekkiépülésének(köztük a parlamenti, a kormányzati, a nem kormányzati közösségeket §tb.) folyamatai mentek végbe.
Közben a közép- és kelet-európai országok renacionálták honvédelmüket és újraépítették
a civil-katonai kapcsolatrendszert, amelynek iskola-
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teremtói közé

so rolJa

wiczet és másokat.

Clausewitzet, Samuel Huntngtont, Roman Kolkovátalakulások vonatkozásában szabó Jánost,

A hazai

Matus lánost, Bárány Zoltánt és Völges lvónt idézi akanadai szsrző.

A harmadik tanulmányban Emil G. Mintchev (a független szófiai
Nemzetközi Kutatóintézet alapítója és igazgatója) "A bolgár fegrveres
erők feletti demokratikus és civil kontroll' (45-54. oldal) képétnyrtjtja
át az olvasónak. E,G. Mintchev a Közép- és Kelet-Európában végbement belső és külső változások után arra mutat rá, hogy Dél-Kelet-Európában, Bulgária körül megváltozott a regionális biztonsági környezet
és a változások révénúj geopolitikai helyzet alakult ki. Aváltozások csokrába összegyűjtött tizenhárom - szeretett es nem szeretett - virágszálat.
Ene|iünkki a csokorból hármat. Az első szerint a Varsói Szerződés
feloszlatásával, a szovjet birodalom és Jugoszlávia feloszlatásával stratégiai vákuum és oriási biztonsági instabilitrÉs keletkezett. A másik szerint ezt g stratégiai vákumot Törökország és Szerbia igyekszik betölteni. Ésvégül elképzelhetőnek tartja az et§ő ülágháború elótti állapothoz
való visszatéréstamikor is a Nyugat támogatta a horvátokat és a muszlimokat az oroszok pedig a szerbeket ígl vált a regió a nagyhatalnrak
rivalizálásának szinúerévé.A recenzor hozzáteszi, bizonyára a szerző
szándékosan akarja"felfelé" sráfolni a régió és közte Bulgária árát nemzetközi politikai és gazdasági börzéken, amelyek 1989-ben és 1990-ben
alacsony árfolyamra takáltákaz ilyen irányú spekulációt. Abban már igazavan a szerzőnek, hogy az új Bulgária egy új Európában találta magát.
Bulgária megkezdte a nyugati intézményekhez való csatlakozást, például
elsőnek írta alá a Partnerseg a békéértprogramot 1994 februárjában. A
bolgár feg5rveres erők az átalakítás során semlegességről tettek tanubi
zonyságot, a kormány és a parlament irányítása alatt hajtották végre feladataikat.
A kommunista párt

és a politikai tiszti intézmény megszüntetése, a
ryors depolitizálódási folyamat, a feg5iveres erók tevékenpégénekjogi
szabályozása, a tisztek kommunista párttagságának megszüntetése és
még megannyi lépésmegtétele után végül is a Bolgár Alkotmány 1991-es

módosításával biztosítják a feg]ryeres erők civil kontroll alatti tevékenységét.A szerző rámutat a közvetlenül választott kóztársasági elnók fegyveres erők főparancsnoki posztjáía, azután a Nemzetbiztonsági Bizottság és a Nemzetbiztonsági Tanács és parlament szerepére. Amikor a civil

és katonai szakértőkről esik szó, a bolgár helyzet helyett a
közép-európai országokban kialakult szituációt járja körbe.

FÁK

és a

A morcgrúfia második fejezet első tanulmányóban Martin Shaw (btít
szociológus és antropológus) "A katonaság, az állam és a társadalom a
21, száÁdbat a törékeny béke kihívásai' (55.68, oldal) című tanulmányában arra mutat rá, hogy a 20. század végírapid típusútársadalmi-,
kulturális-, politikai és a nemzetközi kapcsolatok változásai megkövetelik a katonai erők és a társadalom kapcsolatának átalakítását, mégpedig
a civil kontroll mechanizmusának viszonylatában. Előrevetíti a nemzetállam fragmentációját, amelyet olyan trendek kísérnek, mínt a polgárháborúk, a ;ivil áldozátok nagy csoportjai, a nyomás a globális intervencióra.Yázol1a a gazdasági és kulturális globalizáció néhány kérdését,rámutatva arrá, hogy azokillentmondásban vannak a plitikai globalizációval,
A hidegháboru idószakát oly módon elemzi, hogy a szovjet blokk volt a
kisebb,izegényebb, elmaradottabb, a Nyugat volt a naglobb, fejlettebb
és gazdagabb. Mindez a közös intézményekre is érvényes.A hidegháború
az ENSZ itézményeinek_
vé!évela törékeny béke állapota köv€t€lheti
benne a katonai erók - továbbfejlesztésé! a politikai és adminisztrativ
képességeknövelését. A változások és az új konfliktus típusok a katonai
rendszeiek átalakítását helyezik elótérbe, amelyek a katonák jogainak
újrafogalmazását és a politikai felelősség átértékelésétigénylik, A katonaság?s a társadalom viszonyában újkéntjelentkezik,_a történelmileg
kózpónti kérdés:a sorozott haderó kontra professzionális haderő,
Amásodik tanulmdnybanJoseph L- Soelers (holland szociológus) "A
sorozott haderőból az önkéntes haderőre való áttérés holland tapasztatatai" (69-82. oldal) közreadásával a holland fegyveres erők átalakítását taglalja.

Soeters felsorolja a békefenntartó és békekierőszakoló műveletek
követelményeit, a katonai költségvetések csökkentéseit, az új feladatok,
technológiák és az alkalmazások tapasztalatait. Rámutat arra, hory az
Egyesült-Álamok, az Egyesült Királyság és Ausztrália; Európában pedig
Béigium és Hollandia döntött úgy, ho5l áttérnek az önkéntes haderőre,
Miközben vita folyik a haderó átalakításról Németországban, Franciaországban és Olaszórszágban is. Megismerkedhetünk az ónkéntes haderő
néliány olyan jellemzó jegyeivel, mint a kisebb, a hatékonyabb és teljesítőképésebb. Ugyanakkor említésttesz a szerső arról is, hogy a műveltebb
kciro^kben, társáiágokban dilemmák és ellenállások jelentkeznek a remi-
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litarizációval szemben. Az érvek mellett hozza fel a szerző a nők és az
etnikai kisebbségek integrációját az önkéntes haderőbe. Három stratégiai alíernativa - mint választási lehető§ég - kerüt kibontásra; (1) a kltonai fund.amentalizmus, (2) a politikai opportunizmus és (3) a professzionalista realizmus.

A három irányzat összevetéséből számomra úry tűnik, hogy a jövő
évszázadban a professzionalista realizmus lesz a legjobb lehetőség az
önkéntes haderó felé. Ez a megállapítás azért érdemel figyelmet, mert a
Magyar Honvéds é92010-20í5körü| tervezi az áttétésta teljesen önkén_
tes haderóre.

A

k<ivetkező (harmadik) tanulmónyban Bemard Boéne (a Francia
Katonai Akadémia volt tanára) "A francia feg,veres erók és a társadalom a hidegháború uáni érában: kontinuitás és váttozás" (83-99. oldal)
kérdéskörét tárja az olvasó elé. A hidegháború vége új helyzetet teremtett a francia fegyveres erők és a társadalom vonatkozásában. Hiszen az
elmúlt öt év szervezeti szabályozásai, beleértve a sorállomány csökkentéseit is, a modul struktúrák bevezetése, a stratégiai környezet változása,
a békeosztalékproblematikája, aztál az új küldetések, a békefenntartiás
és a humanitárius segít§égnyújtás, az új típusú multinacionális struktúrákban való résntételés megannyi más, a civil-katonai kapcsolatokat
meghatározó vagy befolyásoló elemek tükróződnek vissza. Boéne a kontinuitás elemei közé sorolja a tisztek jogait és kótelessé7ét, a kollektív kpviseletet, a társadalmi integrációt, a csapatok felhasznólását a civil hatóságok megsegítéséreés músokat. A változások elemei közül az új stratéágiai konfigurációt boncolgatja az újvilágrendben, Az új feladatok új mandátumokat kóvetelnek a parancsnokoknak. Ezen problémakör miatt
időnként felvetődik a más országokban végrehajtott intervenciók megítélése,hiszen azok zömét humanitárius célok érdekében hajtják végre,
így gyermekek, nők, öregek, stb. megmentésére, őket érő atrocitások
megszüntetésére, Az 1994. Védelmi Fehér Könyv felvetette az önkéntes
haderőre való áttérést(két szakaszban), ami együttjárna a lragyományos
tradíciók feladásával.

A szerző számokat citál a francia fegyveres erók csökkentéséről, miközben a nemzeti szolgálat civil formái is módosulnak. Ugyanakkor civilkatonai kapcsolatok kifejeződnek a pragmatikus professzionalizmusban.
A katonai kérdések nyilvánossága, továbbá azoknak a kormány, a parlament, a parlamenti bizottságok és az elnök közötti cirkulációjában nem

i:.?.?.

jelentkezhetnek a deGaulle elnöknél előfordult partizán politikai akciók.
Mindezek a polgárság redefinicióját és a társadalmi megeryezóst (társadalmi szerzódést) igénylik.
Amásodik fejezet utolsó tanulm ány 6ban Evgeni Alexandrov (aszőíiai
Nemzetközi Kut atóintézet igazgatój a) "A katonai erő kapcsolata a tr{r_
sadalommal Bulgáriában" (99-10ó. oldal) című esettanulmányában a
bolgár nemzeti példát és folyamatot veszi górcsó alá. Alexandrov mindjárt az elején leszögezi, hogy az áíalakítás, azaz az önkényuralmi rendszerből a demokráciába való átmenet a civil-katonai kapcsolatok függő
változója, amelyek egyik kulcselemét az egyenruhás állampolg ár képezi.
Hozzáteszi,hogy amíg Bulgáriában nem kodifikálják a címben megfogalmazottakat, addig a létező kapcsolatrendszert megha tározzák a lörténelmi tradíciók, azok hadászati és geopolitikai összefüggései és a fenálló
hivatalos keretek. Igy például a katonai erő vonatkozásában meghatározó az Otíomán birodalom elleni szabadságharc és a nemzet egyesítése.
A szerző felidézi azt, hogy a hidegháború idószakában Bulgária többek
között a tradicionális ellenségeivel volt határos, így Törökországgal, Görögországgal és a titóista Jugoszláviával. Figyelembevéve a demokatikus
átalakulást, Bulgáriában a civil-katonai kapcsolatok törvényes alapra helyezódését, így a bolgár politikai rendszer transzformációjának a katonai
reform - beleértve a katonapolitika kidolgozását és fegyveres erőkmodernizációját is - csak egy szeletét képezí. Az átmenetben a bolgár fegyveres erők elé kitűzött politikai cél az volt, hogy feleljenek meg az új
biztonsági kihívásoknak, továbbá adaptálódjanak az új társadalmi, politikai és katonai realitásokhoz, a nemzeti érdekeknek megegyezően. Az
utóbbiaknak rnegfelelően Bulgária részt vesz az ENSZ, a NACC, az
EBESZ munkájában, a NATO PíP programjában és más nemzelközi
szervezetek tevékenpégében.

A katonai reformok terén a bolgár feg5rveres erók 1992- és 1995 között végrehajtott ák az alapvető strukturális változásokat, átszervezések
formájában. 1995 és 2000 között modernizálják a fegyverzetet és felszerelést, továbbá kialakítják az 50,fi)0 fós hivatásos haderőt és kidolgozzák
a vontkozó nemzetbiztonsági és katonai doktrínákat is.

A í'egyveres erók és a társadalom vonatkozásában a pártállami múlt
tényeinek felsorolása után a nyilvánosság kérdésénekelőtérbe helyezésóvel a társadalomba történő lassú visszatérés,az elkülönülés megszün-
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tetése mellett a fó kérdéstaz képezi, hogy az érvényesdöntések mikor
kerülnek végrehajtásra.

A polgári hatóságok felelősségei a denokráciákban témájíharmaíekul első tanulmányában Douglas Bland (íiggetlen kanadai védelem- és biztonságpolitikai kutató) "A kaíonai erő oltalma a civit kontrolltól: egl a civil-kAtonai viszonyokn-ról (l07 -126. oldal) fejti ki számunkra is elfogadható és kellő kitika után alkalmazható nézeteit. A tör_
téneti paradoxonok i§mertetése után Bland kijelenti, hogy a katonai erő
civil irányítása demokáciákban a védelempolitika irányítását is magába
foglalja, Mindezek tettenérhetők a kormányzó pártok tevékenységében,
a nemzetvédelem iránti felelősségben, védelmi minisztérium és katonai
parancsnokságok tevékenységeiben. Bland kijelenti, hogy a közép- és
kelet-európai országok minden nagyobb nehéz§ég nélkül átvehetik a ciül-katonai kapcsolatoknormáit,formáités kívánatosnaktartjaanemzeti
civil-katonai kormányzatok kiépítését,persze jogi szabályozókra és normatívákra történő alapozását.
dik

D. Bland a kanadai független védelem- és biztonságpolitikai szakér-

tő a problémakör kommunizmusbeli és a nyugati tapasztalatok nagy ívű

áttekintése után közzéteszi azon véleményét,hogy mindegyik állam a
civil-katonai problémát megoldani csak a saját politikai, társadalmi, katonai és történelmi kérdések kontexusának figyelembevételével tudja és
lehet arra képes.

A nemzetvédelemért való felelősség többek között

az intézmények-

re is kiterjed. A katonai eró lakmuszát a professzionalizmus és a politikai
semlegesség képe zi,hozzáíeszi, hogl a fegueres erők feleui politikai konr
roll nem tekinthető azonosnak a civil kontrollal. A politikai kontrollt az
önkényuralmak és a diktátorok alkalmazták, a demokráciák elvetik. A
szerző ezek után kitér az aktív védelmi miniszter, az integrált minisztéri_
um (mi még előtte vagyunk), a parlament és a védelmi tervezés és az

egyesített parancsnokság szerepére és jelentőségére. Végezetül felteszi
a kérdésta PíP segítség vagy akadály a civil_katonai kapcsolatokban. 1loz_
záteszem, hogl ezek a kérdések az atlanti közösségben alkotmányokon, törvényeken, szabályokon, normákon és elveken alapulnak. A nyugatiak
ezért nem értik bárgyúnakvagy beugratónak tűnó kérdéseinket, amelyek
esetenként a szakszerűség minden jelét mellőzik, hozzátéve, hogy a kérdések a kérdezőket is minősíiik.
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Maina Nucciai olasz katonaszociológus "A polgári és a katonai hatóságok felelősségei Olaszországban" című dolgozatában (127 -736. o|,
dal) a katonai erő feletti kontrollt a demokratikus államirányítás velejárójának tartja, amelyeknek a mechanizmusai, procedurájai, szabályozói
és alapintézményei biztosítják a haderó feletti politikai és adminisztratív
kontrollt. Ennek a kontrollnak azonban más a természete békébenés
megint más háborúban.
Nuciari szerint a védelem és a biztonság központi intézményeia létező áIlami rendszer integrált részétképezi. Az intézményekfunkciói
meghatározhatók azok műkddési elveiben és a felelósségi jogkörökben,
beleérwe a törvényhozást, a végrehajtó hatalmat és a fegyveres eróket
ís.

Mivel jelen esetben egy olasz esettanulmányról van szó, rnegismerkedhetünk az olasz köztársasági elnök alkotmányban szabályozott jogosítványaival, az O|asz lrgfelsőbb Védelmi Tanáccsal, a parlamenttel, a
bizottságokkal, az államtitkárokkal és aZ Egyesített vezérkari Főnökökkel - jogköreikkel stb.
Érdekesnek túnik azon megállapítás, hogy demokratikus kontroll
mutatja a fes/veres erők társadalomba történő integrálódását. Aszerző
elidőz a katonai szolgálat szabályozásai kérdéseiről, a katona jogáró1 és
kötelességéről, az egyenruhás állampolgárról. Kitér a katonai reprezentáció szintjére (alap-, kózép- és központi) és a választott testületekszemléltetésóre.

Alexandrov Rangelou (tanácsadó) "A haderő f€letti civil kontrollal
kapcsolatos bolgár helyzet" (137-142. oldal) esettanulmánya azért érdemel figyelmet, mert az átalakítás néhány kérdésénekfelvillantása után a
bolgár intézményi válságra irányítja figyelmüket. Ugyanis az akkori válság az átmeneti nyugodt évek után 1997. ,1anuárban, l'ebruárban újra felszínre hozta a korábban meg nem oldott politikai, gazdasági és társadalmi
problémákat.
Rangelov szerint a honvédelmi miniszter a 90-es óvek elején óvato,
san egyensúlyozott civíl és katonai szféra köZött, mikóZben a civíl vezetőszerep nem jutott túl a retorikai reformokon. Továbbá az intézményi
konfliktusok kapcsán csökkent a katonaság iránti motiváció, miközben
inkoherensek lettek a parancsnoki struktúrák, ami a fegyveres erők ké-
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pességében erodációt váltott ki. Mindez a harmonizáció és az ésszerű
civil kontroll hiányára vezethető vissza.

A negedik feje7etben elsőként Fredeic M. Nunn (amerikai profeszszor) "A civil szakértők szerepe a védelmi közösségekben'' (143-156. oldal) című tanulm ányában nég kérdéskört viagáL Az első: a minisztériumok és főhatóságok ciül alkalmazottainak milyen szereppel kellene rendelkezni; amásodik: a civil szakértők milyen szerepet töltsenek be a nemzetközi stratégiai közösségekben; a harmadik: hogyan tudnak a civil szakértők interaktívan kommunikálni, azt fenntartani és végül a negedik:
milyen legyen a civil szakértók képzése.
Nunn szerint a civilek szívesen és sikeresen kontrollálták a katonai
eróket a monarchiákban, az önkényuralmakban, a demokratikus és a pogulista rendszerekben. A történelmi tradíciójú katonai erőket egyesítő
Eszak-atlanti Szóvetség otszágai a demokrácia értékeitvallják ezen a
téren is.

Különösen

fontos a civil szakértők intézmónyesített képzése. Hazánk e téren is el őljáró, teszihozzá e sorok írója,
Hiszen, ahogySzabó Mklós vezérőmagr úr, a ZrínyiMiklós Nemzetvédelmi Eryetem rektora az Egyetemi Tanács 1997 . január 30-i ülésén
bejelentette, 1997. szeptember l-jével 30 fő civil hallgató kezdi el a tanulmányait. Hazai és nemzetközi viszonylatban is ez a lépésa hazai civil kontroll helyzetében minősé§ előrelépést jelent és bizonyára kedvező fogadtatásra talál mind nemzetközi, mind hazai téren
Dieter Mahncke (német profe§szor) "A német vódelmi közösség''
(157-170. oldal) című munkájában a német civil szakértők szerepét tária
az olvasó elé, Teszi mindezt olyképp, hogy analizálja a stratégiai közöiségeket és kitér a polgári alkalmazottaka, Mahncke leszögezi, hogy a
nagy biztonsági és stratégiai közösségekben a civil szakértők szerep€ a
nemzetközi kommunikációban elengedhetetlen, főképp az országot
érintő döntés előkészítésében.A s zeruő elénkvetítiazöwines és haÉanas évek Német Szövetségi Köztársaságának az ezirányú tapasztalatait,
így NSZK-USA, NSZK-NATO, NsZK-Franciaország, NSZK és más közösségek vonatko zásában.

Miközben a NATO biztonsági- és katonai stratégiája fundamentális
változásokon esett át a németek kialakították és tökéletesítették bizton_
ságpolitikai szakértők és a polgári alkalmazottak képzéséta civil és katonai egyetemeken. VáItozatos képzésiformákkal képeztek szakértőket a
békehltatásra, fegverkorlátozósra, a konfliktush]tatásra stb. Az egyetemeken kívül bekapcsolódtak a képzésbeaz alapítványok is, közülük a
núlunk is működő Konród-Adenaurer- Stiftung a Fiedich-NaumannSti{tung és a Fiedich-Ebert-Stilcftung. A civil szakértók képzése mellett
az újságírók is elótérbe kerültek. A külügy- és a védelmi minisztérium a
kérdésben hatékony együttmúködést alakított ki. Egy-egy feladat közös
megoldására Study Groupokat hoznak létre. Kihasználják az euro-atlanti
intézményekbenlévő lehetőségeket is.
Ivan I. Krastev "A bolg6r bizton§ágpolitika és döntéshoztal 1989
6tA' (17I-178. oldal) című írásában a cMl-párt-katonai kapcsolatokat
vizsgálja, röüd történeti áttekintéssel, tradíciókkal és biztonsági tájképpel.

A szerző az "intézményel' játékosok közé sorolja

a köztársasági elparlamentet, külüryminisztériumot, védelmi minisztériumot, nyilvánosságot. Az utóbbi esetében hárorn szituációt emel ki, Ig5l az Egyesült
Allamok gyózelmét az Oböl-háborúban, a polgárháború kezdetét a volt
Jugoszláüában és a sikertelen moszkvai puccsot.

nököt,

Következteté§ében kimondja, hory a bolgár ciül szakértők a nemzetközi stratégiai közösségbe nem kerültek beintegrálásra,
Yégezeti| az ötijilik fejezetfun Bo Huldr (svéd biztonságpolitikus) "A
jövő kihívásai és a történelmi leckéIc szükséges a fe5rveres erők feletti
demokratikus és ciül kontroll" (179-188. oldal) címú,a monográfiát bezáró tanulmányában az összehasonlító analízis segítségévela harmadik
világ militarizmusát és modernizációját a ciül-katonai kapcsolatrendszerbe ágyazza.Ez után a ciül-katonai kérdéskört a volt Kelet vonatkozásábanizsgálja a fegyveres erók a hidegháború alatti helyzetének felvillantása után a demokratizálás került boncolgatásra. A civil szakértők
esetében belga, svéd és német példákat sorol, példakéntmegemlítve az
"Innere Führung"-ot is.

A jövő kihívásai és a rizikók közé sorolja a szerző a civil szakértók
Akatonai erő demokatikus és civil kontszerepének intézményesítését.
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rollia nem út a háborúhoz, ava$r történelmi axioma. Ellenben ez út a
békéhez, a stabil nemzetközi rendhez. A demokratikus államok ezt a
kontrollt mindig csak tökéletesítik, sohasem tartják véglegesnek, lezártnak.
Tehát az előző tanulmányokból kerül ősszeáIlításra ez a monográ_
fia, amely a nézetek szerint valamely kérdéstkimerítően tárgyaló tudományos mű. Igy a monográfia az elé támasztott követelményeknek meg_
felel, gyengébb oldalai is erósségéből és abból a tényból fakad, hogy a
merítésibázison - ez az idézetekre nem vonatkozik - kimerül a vendég_
szervezőkkel. Egy azonban biztos, a demokrácia elsó ilyen vagy olyan
eredményei a katonai erő civil kontrollja tekintetében is újabb előrelépéseket kíván, mégpedig egyértelmú,konszenzuson és jogi szabályozón
nyugvó lépéseket és tetteket.

A recenzióban kifejtettek az észak-atlanti strul<túrákhoz tórténó csatIakozásunk egik fontos kerdését képezi. Az ismeretek hasznosak lehetnek
nemcsak ma, hanem holnap is.
Az érdeklődő talál magának a fegyveres erők kontrolljáról elméleti
alapokat és gyakorlati tapa§ztalatokat, nemzeti és nemzetközi relációkban. Főképpen ezéríajánlom a monográfia kézbevételétés forgatását.
Ehhez hozzásegítheti az érdeklődőt a ZMNE Stratégiai és Védelmi Kutatóintézetének könyvtárában megtalálható szakirodalom.
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AZ ELNÓKIRÁNYÍT
Most a tényfelúíróújságirás, avag5r ajelenkori történelemírás eryik
kiemelkedő amerikai eryénisógéne\ Bob lfoodwarhuk "A pararcsno,
kok" úmfi 1996-ban itthon i§ kiadott könyvéűl van szó. Jelen esetben
az érdeklődésűnket az indokolhatja, ho§i a könyv felárja az Egre§ült
Átamok legfelsőbb politikai és kato ai döntéshozatali admini§ztíációkban 1989. novemb€r 8. és 1991. január közötíi időszakban lezajlott
fóbb folyarnatoka! anlelynek periodlsa George Bush elnökké válaszíásávat kezdődött és az Oböt-háboru kezdetóvel végződött.

Bob Woodw ard tengerószhadnagyként 1969-70-ben a Pentagonban
teljesített szolgálatot és a modern amerikai véde|mi szewezet "titkai"

a végtermékekéntpedig egy ún. ryors_
" megéintexék", akiváncsiságának
foíót készített a panamai hadművelet és az Obiil-háború kapcsán a Pentagonban, a Pennsylvánia Avenue-n és más helyeken folyó döntések
megszü|eléseinek körúlményeiről. Megtudjuk azt is, hogl katonai döntések m€8hozatalaira a Fehér Házban kerül sor, amíg a folyamatokban,
íry az előkészitésekben, a (le)vezér|ésekbena Vezérkari FőnökökEge_

sített Bizottságának Elnökére (továbbiakban vezórkari fónök) kivéte_
l€sen nas/ fetelősség és teher hárult. A cselekmények helyszíne Washington, a téma pedig az Amerikai Egyesült Allamok hadbalépése kapcsán a kül- és biztonságpolitikai, a diplomáciai és a katonai lépésekszövevényes hátterének érzékeltetéseaz ósszetett kormányzati munka folyamataiban, beleértve a híressé vált 'pa rancsnokok" egyéni karaktereinek ábrázolását is. Nagyívú,a közelmúltat és ajelent is formáló politikusok, azután a katonák egddejű megismerése mellett a sajátosan felfogott
amerikai érdekek szolgálata, töpr9ngésre késztethet bennünket. Egy biztos, Bob Woodward könyvében a politikus és a katona nem egyszerű, de
példás kapcsolatában a politika primátusa a meghatározó, amelyből
egyértelműen adódik a fegyveres erók feletti polgári és demokratikus
írányítás intézményi, jogi, szervezeti, személyi és megannyi kerete, a feltételei é§ a megvalósulás mikéntjei, hozzátehetjük, hogy ez esetben az
események a dJmokrácia és a jog h azá4ában, az Ámerikái Egyesült Álamokban történtek.
A könyv felépítésétt€kintve előszóbó|, e|őhangból, első és második
részffil, végezetül pedig köszönetnyilvánításból áll össze és 395 o|dalt
tesz ki.
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az Egresűlt
,feketeEzidőben
vezérkari

Álamok történelmének legfiatalabb

és első

főnöke, az 53 éves C/llr L. Powell tábőrnokátvette William J. Crowe admirálistól a magas tisztséget. Attól a W. J. Crowe adm!
rálistól, aki személyes szövetséget kötött Szergej Ahromejev marsallal, a
szovjet vezérkari fónökkel és legitimizálta a két hadsereg közötti kapc§olatokat. C. L. Powell bár gyalogsági tisztként kezdte, feljutott a nemz€tbiztonsági tanácsadói beosztásba, majd a Reagan utáni Bwh elnök több
politikusi beosztás felkínálásával szemben ő a katonait választotta és kinevezték a tartalékos erők főparancsnokává.

C. L. Powell-t a nemzetbiztonsági tanácsadóként a moímon Brent

scoh,roÍt követíe.

A könyvben az elsó rész (25-195. oldal) az új adminisztráció feláltásával és a panamai invázióval foglalkozik. Bush elnök nagy körűltekintés-

közeli munkatársait. ig5l eseit a választrása a védelmi miniszteri posztra a politikában igen j áratos Dick Cheney-re, aki mindöszsze tíz év alatt a pártrang§orban a második helyre lépett elóre, akinek
három infarktusa volt é§ akin négy§zeres koszorúér-beültetésthajtottak
végre. ASzenátus Dick Cheneyjelölését g2:0 arányban jóváharyta, majd
ő "nagl alózattal foglalta el hivatalót" aPentagonban és a kulcspozíciókát
a fejvadászat után betöItötte az új, sőt néhány rég; vezető|<ke|, íg Don
Atwood-dal is.
se| kiválasztotta

Avezetők kiválasztása a demokráciákban fontos feladat. Ennek kapcsán a szetző láttatja velünk azt is, hory a katonai kultúrában rendkívül
fontos a tekintély megóvrása és a fegyveres erők támogatásának megőrzése-

A panamai helyzet kiélezódése kapcsánjött rá Crowe admirális, hogy
a hangzatos beosztása ellenére a törvény szerint ó " csak' az e|nök, a védelmi miniszter és a Nemzetbiztonsági Tanács katonai tanácsadója, de
nem tartozik bele a parancsláncba. A kezében lévó hatalom az elnökhöz
és a védelmi minis zterhez főódő kapcsolatától függ ött, és ''csak a kmmunihíciót" közletíti az előzőek és a főparancsnokok között.

Amár említett panamai helyzet kiéleződése kapcsán a Pentagonban
háborús tervek és forgatókönyvek készítését
megsolszorozták. Egyébként is Crowe szemében 'a háboni mocskos, kiszámíthatatlan ügl volt,
amit nem lehet szokványos külpolitikai eszközként kezelni", anltán az ada
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mirális a katonai erő korlátozott alkalmazásának hívekónt a jól körülhatárolt, elérhető celok érdekében megteendő apró lépéseket részesítette

előnyben. Panamával kapcsolatban az USA akkori céljait az amerikai
állampolgárok védelme és ery baráti, demokratikus kormány hatalomra
segítéseképezte. A kérdéstehát az volt, hogy mindezt az USA milyen
eszközökkel érje el. Tervek, különleges különítmények, a Noiega elleli
hajtóvadászat és a panamai bevonulás pillanatának kiválasztása az egyesített és a haderőnemi vezérkarokon túl mozgásba hozta az egé,sz gépezetet. Idóközben Dick Cheney miniszter Powellt választotta az Eryesített Vezérkari Főnök Bizotsága Elnökének, Crowe utódjának, ahory
Powell mondta, a kiválasztás nemigen mondható tudományos folyamatnak, de akkoriban még élénkenélt az ún. " Haig-szindróma", vagis az
eredeti katonából politikus lett, majd az újra visszatért a védelmi szférába.
Powell a négycsillagos tábomokok között a rangidősség szempontjából
az utolsó helyen állt, de a diplomáciai érz,ékeés az emberi nagysága ár
lendítette a problémán, miközben a panamai Déli FőparancsnoknakMar
Thuman-t nevezték ki, és a Szenátus eryhangulag jóváhag5rta jelölését.
A Cheney és Powell ag5,.tornái, az ovális irodában folyó tervmegbeszélések, az F-117A előtérbehozása, a Fülöp-szigetek-i zavargások és megannl kérdéskapcsán úgy tűnik, hog a"modem katonatisztnek kötelessé4e ótlátni munkája polidkai és média-elemeit is" - mondja Powell a washingtoni NDU-n tartott előadásában, miközben idején ek javát a politikai
környezet kiismerésére fordítja. A Just Cause (Igaz Ügy) invázió végrehajtása során Panamában a szükégesnél nagyobb erőt alkalmaztak és az
amerikai média is sikeresnek nflvánította az akciót. A békeidőbe való
visszazökkenéssel Powell 13 pontban megfogalmazta játékszabályait a
munkáról és azt kiegészítette még a következővel:"néha a felelósség azzal
jár, hogt kiakasztod az embereket" ,Itozzálette: "soha nem tudhatod, hog)
mit tlszhatsz meg, míg ki nem próbáltad".
A második rész ( 795-392. o\dal) azÖböl-háború kitörése elótti döntési procedurákat rakja össze eg5l egységes egészbe, fóképp a politika
"hti,zd meg ereszd me§' |épéskombinációival operálva.

A diplomáciai élet egykori r'agyíírcsteíe,Bauder bin Sultan herceg,
Szaud-Arábia nagykövete, is részt vesz a játszmában (akinek Fahd király
a nagybátyja), mivel különleges washingtoni helyzetéból kifolyólag bejáratos mind az amerikai adminisztáricó legfelsőbb köreibe, mind Saddam
Husszeinhez és fontos közvetítőként sajátos eredménnyel büszkélkedhet.
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A tábornokok sorában bejön a ké pbe a "Medve'' , azaz a ''Vihar Norman" a testes, az agresszív és a szókimondó Schwankopf négcsillagos
tábomok, akitPowell átugrott a ranglétrán és aki később á kedvence létt,
mivel Schwarzkopf tábornok nagyon gyorsan felfogta a csökkenó szovjet
veszélyból és a kisebbedő amerikai fegyveres erőkből eredeztető realiiásokat.
Abban az idóben H.N. Schwarzkopf tábornok ötvenévesen az USA
Központi Fóparancsnokságán a főparancsnoki beosztást (CENTCOM)
töltötte be és hozzátaítozott az délkeleláxiai és a közel keleti térségis.
Az öböl-országok akkor az amerikai jelenlétet a térségben nem tartotiák
kívánatosnak, § emiatt a CENTCOM főhadiszállása a floridai MacDill
légibázison telelpült és törzsébe kb, 700 fő tartozott.

Colin Powell tábornok

a "Medvét" kérte fel az iraki csapatösszevo_

nások értékelésére
és az esetleges válaszlépések kidolgozásira. A hely_
zet rosszabbodását az jelezte, hogy az Egyesült Arab Emirátusok kettő
darab KC-135-ös típusú,repülőüzemanyag-utántö[tő
repülőgépet kért
az USA{óI, továbbá elkezdték a közös hadgyakaorlatokat a Peizia-öbölben. Ekközben Szaddam kb. 100 ezer katonát irányított a kuwaiti határhoz. Akkortájt az Egyesült Álamoknak nagyon závaros volt az Irakkal
kapcsolatos politikája, mert egyrészt elítéltékIrakot, másrészt a vele

szembeni gazdasági blokád bevezetésételutasították, sőt az élelmiszersegélyeket sem csökkentették. C. Powell tábornok nyugodtan várta
az idő múlását, azért, hogy az segítsen az elmosódott és homályos képekból egy éles változatot kirajzolni, mert talán Szaddam csak a'' kardját isörtet|'.

A titkos diptomácia és a Brent Scowrol is úgy értelme zte ahelyzetet:
csak csigavér. A CIA és a DIA értékelói csak akkor rémültek meg, amikor a kuwaiti határon többszáz iraki harckocsi arcvonalban sorakozott
fel és a parancsnoki harckocsik hagyományos harctéri alakzatot formáltak és a " szemük láttára nőft ki a földbőI egl hatalmas ütóerejű szárazft)Mi
csoportosítál' -hozzátehetjük, a kellő logisztikai támogatás nélkül, Colin
Powell _ Dick Cheney - Fehér Ház: inforrnáció áramlások, tanácskozások
stb._közben fogadások, néhány katonatiszt reális értéke\ése, de a''kijózanodtást" az a pillanat idézte elő az Egyesült Álamok politikai és kaionai
vezetésében,amikor az iraki csapatok ótlepték a kuwaiti határt, ésmásnap
reggel Powell hét órára az irodájába rendelte Schwarzkopf tábornokoi,
majd nyolc órakor ös§zeült a te§es Nemzetbiztonsági Tanács és ettól a
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pillanattól

a döntések mindigBuslr elnökkezébenvoltak, amelynek meghozását hol elodázta, hol pedig azonnal meghozta. Az idősebb korosztály
tagiai jól tudják, hogyan működött p éldául a Sztólin vezette Politikai Bizottság, a Honvédelmi Tanács es más szervek, de hozzátehetjük az USA
Nemzetbiztonsági Tanácsa egészen másképp és más módon tevékenykedett. Máskor, más volt a feladat, a cél és a struktúra. Bush elnök igazán
jól tudta, hory Szaddam az iraki és a kuwaiti olajjal milyen lehetőségekhez jutott, és ha még meg tudja szerezni a szaud-arábiait is, akkor a le-

hetóségei korlátlanok lesznek, ami beláthatatlan következménnyel jrárna
az Egyesúlt Allamok, a Nyrrgat á Japánszámára.

Az USA katonai válaszlépéseit két lépcsőben hajtotta végrt, Powe|l
javaslatai alapján: 1. megtorló támadá§ol$ 2, 100-200 ezer fős katonai
csoportositás bevetése.

A katonai tervek készítése,a diplomáciai offenzíva a szövetségesek

és nem szövetségesek (Szovjetunió és Kína) irányába, a szenátusi és a
kongresszusi lépéseklátszólag csak az időt rabolták, valójában ery nagyszabású művelet előkészítésénekegy-egy részét,avagy mellékjeleneteit

képezték- összhangban a média-műveletekkel.

A Pentagonban lévő haderónemi v ezérkarok versenyző feladatvóllalása, a 90-1002. hadműveleü terv megvitatása, az elfogadása és a drógasdga
a századvégi háboni bonyolultságára, az ellenség ismeretére, a légieró, a
haditengerészet, a szárazföldi eró és a tengerészglalogsáq eltérő szerepére,
a katonai kiképzésre, a sivatagi hadviselés sajátosságaia és a harcvezetés
problémáira irányítja az olvasó ftg/elmét, nem beszélve a házigazdákkal

kialaHtandó jó kapcsolat és eglüttmúködés bonyolul*ágáról-

Bush - aki többek között volt már kínai és ENSZ nagykövet, a CIA
igazgatója - egy dologban állhatatos ankítatbtt: mégledig abban, Kuwait
Ierohanása tűrhetetlen és ez nem maradhat kelló válaszlépés nélkijl. Amikor Bush+ a légierő vezérkari főnöke(!) azzal íenyegette, hogy mennyi
repülógépet fog veszíteni az elnök(!) a bombázások során, a figyelmünk
a miénktől gyökeresen eltérő parancsnoklási láncra irányul.

Hiszen a Kongresszus csak 3 napos vita után hatalmazta fel Bush
elnököt a háború megindítására - az ENSZ határozaí alapján, amelybe
belefoglalták a "katonai erű alkalmazása" kitételt is, és így a manőverezó
hadviselés szabad utat kapott, végül a "§ivatagi Pajzs" hadmúveletból
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"Sivalagi Vihar" lett:

a koalíció támadott és teljes sikert - a kitűzött célt
elérve - aratott, hiszen a haderőnemek vezérkari főnókei közös állásponton voltak és kezükben csakjó lapokvoltak:előny a hírszerzésben, a harci
technikában, a kiképzésben, a vezetésben, a logisztikóban, sőt a nemzetközi
támogatásban. A Szaud-Arábiában telepített amerikai csapatok táboroztatásának problémái és a Szenátus Maine állambeli republikánus szenátorának Wliam Cohen-nek (maivédelmi miniszter), akkor katonapolitikai szerepvállalása is ismertté válik a könyv ezen részéből.(Hozzáteszem, hogy Cohen, Perry, Cheney is egy sajátos pályát futott be, míg a
védelmi miniszteri posztra eVfeljutottak. Igy előtapasztalataik érdemle-

gesek.).

A háború szakaszos megtervezése (ugtanis néry szakaszra tervezték), annak az elnöknek történő felvezetése, majd Bu§h döntési helyzetbe hozása ery más íípusúpolitikai és katonai mechanizmus szinkron_
ban történó vertikális rendszerű működésre irányítja a figlelmünket.
Az önérzete§ "Medve" |e|kében valahol pacifista, de ismeri a háború lényegét és azt, ho5l miért érdemes harcolni, nincs jelszó (lózung), de van
hideg és reális elemzés,

a

dolgok számbavétele - kapkodás

á

idegeskedés

nélkül.

A könyv az Öböl-háború lefolyását már nem tárgyalj a ,bár az csak 42
napig tartott. A 38 napos három légi szakasz után következett a nég;mapos szárazföldi hadművelet, végénaz USA veszteségét 144 fő katona
elvesztése képezte.

Bush elnök a sajtótájékoztatón kijelentette: "Mindm a tetyek sze-

int."

Befejezésül bozzátehetjük a tanulságok csak akkor érnek valamit,
ha azokat az olvasó maga fedezi fel, de azért ne feledjék, a bölcsesség ez

esetben sem azonos a tudással, és az Öbcil-háború utáni hadseregeket
már nem az ellenség, hanem a képesség alapján építikki, s ez mindinkább
felismertebbé válik.

Az Újvilág politikai, benne biztonság- és védelempolitikai, valamint
katonai stratégiai kultúráinak és mechanizmusainak megismerése után
már csak egy ún. pesti megállapításunkat adjuk közre: mind€n szintű és
rangú parancsnoknak nég az Egyesült A|lamokban is van parancsnoka, akár a politilÉban, akár a hadseregben.
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H. N. Schwarzkopf tábornok az Öböl-háború sikeres megvívása és
ünneplések és g5rőzelmi felvonulások után nyugdíjba vonult
USA-beli
az
és kedvenc hobbijának, íry többek közótt a horgá§zásnak hódol. Elöljárója, C. Powell tábornok később ment nyugdijba, egy könyvet írt pályafutásáról.
legutolsó elnökválasztáson (1996-ban) a republikán"sok kapacitálták, hóry vátlalja el az elnökjelöltséget, de ő nemet mondott. Jelenidóben vezeti azt a volt és jelenlegi elnökökből álló tanácsot (melynek
többek közcitt Bush is tag|a), amely az amerikai társadalom alapvető kérdéseivel foglalkozik, íry ryakran nyilatkozik a CNN-nek. W, Cohen védelmi miniizter |elt, Les Aspin pedig folytatja régi munkáját. Az adminisztráciő"fogasztja" a bejutottakat és ez a demokrácia, a jog, a szabad-

A

ság onzágára kiváltképp igaz.

az is kiviláglig, hogy az USA Nemzetbiztonműködési mechanizmusa jó például szolgálstruktúrája,
sági Tanácsának
hat a fiatal demokráciák számára.

A könyv elolvasása után

Ugnnis a nemzeti biztonságot és a biztonságpolitikát megteste§ítő
bagyományos kormányszervek meltet! egy ilyen típusútanács lehet
kép". az összérdekeket felismerni, kezelni és megtenni a szüksé_
""ri
gesnek vélt javaslatokat a végrehejtó hatalomnak
(Bob lloodward: A parantsnotak (Oüris Kötlyvkiadó,

Budapest, 1996,

980.- Ft.)
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