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Amikor 1951-ben az akkori párt- és álla-
mi vezetés elhatározta, hogy – akárcsak a
szovjet Vörös Hadseregnek – a magyar Nép-
hadseregnek is legyen saját napja, a megfele-
lô dátum kijelölése nem volt könnyû feladat.
A rendszer ugyan – Rákosi Mátyás szavai
szerint – „Dózsa keresztesei, Bocskai hajdúi,
Rákóczi kurucai és a negyvennyolcas vörös-
sipkások” egyenes utódjának tartotta magát
és hadseregét: ám a négy nagy elôd közül
csupán egy, a negyvennyolcas hadsereg büsz-
kélkedhetett jelentôs gyôzelmekkel.

Volt azonban még egy probléma: a gyôze-
lem helyszínének lehetôleg az ország hatá-
rán belül kellett lennie. Ennek a követel-
ménynek a tavaszi hadjárat gyôzelmei –
Nagysalló kivételével – minden további nél-
kül megfeleltek; ám e gyôzelmek dátuma
„sajnálatosan” közel esett a rendszer legna-
gyobb ünnepéhez, a felszabadulást jelképezô
április 4-hez. (A tápióbicskei ütközeté napra
megegyezett vele.)

1848 ôszén viszont a honvédcsapatok két je-
lentôs sikert mondhattak magukénak az 1945-
ös országhatárokon belül: a pákozdi csatát és
az október 7-i ozorai diadalt. Ám ez utóbbi –
amelynek során 10.000 horvát határôr volt
kénytelen letenni a fegyvert a magyar regulá-
ris erôk, szabadcsapatok, mozgósított nemzet-
ôrök és népfölkelôk elôtt – problematikus dá-
tum volt. A gyôzelem kovácsai között ugyanis
ott volt az 1948 óta ismét árulóvá „avanzsált”
Görgei Artúr – egy árulót pedig mégsem lehe-
tett ünnepelni a Néphadsereg Napján.

Maradt tehát Pákozd, aminek még két je-
lentôs elônye volt. Egyrészt a magyar hadse-
reg az új ellenség, a titói Jugoszlávia hadse-
regének „jogelôdjét”, Jellaèiæ ármádiáját ál-
lította meg a sukorói dombokon; másrészt a
nagy nap egybeesett az aktuális honvédelmi
miniszter, Farkas Mihály neve napjával.
A minisztertanács tehát szeptember 29-ét
nyilvánította „a Néphadsereg Napjá”-vá. Az
indoklás a következô volt: „Az idegen elnyo-
más, az évszázados jogfosztottság ellen fel-
kelt magyar nép fegyveres ereje, a dicsôséges
emlékû szabadságharcos magyar honvédse-
reg 1848. szeptember 29-én a velence–pá-
kozdi ütközetben vívta meg elsô csatáját a
hazánk területére betört ellenséggel. A hon-
védsereg gyôzelmet aratott ebben a csatában
a számbeli túlerôben lévô ellenség felett, és
megmentette hazánk fôvárosát, Budapestet,
és ezzel lehetôséget biztosított Kossuth La-
josnak és a szabadságharc többi vezérének,
hogy tovább szervezzék a forradalom és sza-
badságharc szent ügyét.”1

Ezt követôen egészen 1992-ig ez a nap volt
a Néphadsereg, majd a Fegyveres Erôk, vé-
gül a Magyar Honvédség Napja. Az ünneplé-
sekben viszonylag kevés volt a történeti
elem, a beszédekben nagyobbrészt csak a
szerzôjét veszített Rákosi-idézetre és a hatá-

HERMANN RÓBERT: 
A PÁKOZDI KATONAI EMLÉKHELY LÉTE, HELYE 

ÉS SZEREPE A HONVÉDELMI TUDAT
(KI)ALAKÍTÁSÁBAN

1 Közli Nagy László – Rohonyi Gábor – Tóth
Gyula szerk.: Szemelvények a magyar hadtörté-
nelem tanulmányozásához. II. k. A vonatkozó
részt összeállította Barta István. Bp., 1955. 54. o. 
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rozat indoklásában szereplô passzusokra
korlátozódott. A hetvenes évek végétôl
kezdve egyre gyakoribbá váltak a pákozdi
csata feletti ironizálások. „Milyen csata az,
amelyiknek nincsenek halottai?” – hangzott
el gyakran a kérdés. Ám amikor a kormány
1992-ben a Honvédelem Napjává május 21-
ét, Buda bevételének évfordulóját tette, töb-
ben politikai döntést emlegettek, s nem ér-
tették, mi baj volt a régi ünneppel.2

De végül is, jó választás volt-e az, hogy a
pákozdi csata napját tették meg a hadsereg,
illetve a honvédelem emléknapjává? Véle-
ményem szerint igen. Egyrészt, a hadtörté-
nelemben nem feltétlenül a halottak és sebe-
sültek számával kell mérni a sikert. A Firen-
ze és Siena között vívott háborúk egyik fon-
tos összecsapásában, az anghiari csatában
(amelyet Leonardo is megfestett) csupán
egyetlen személy esett el, ô sem lándzsától
vagy kardtól halt meg, hanem leesett a lová-
ról, s a többi ló agyontaposta. Az 1792. szep-
tember 20-i valmy-i csatában, ahol a francia
forradalmi haderô megállította a poroszo-
kat, a veszteségek a két oldalon kb. akkorák
voltak, mint Pákozdnál 46 évvel késôbb.

(Nem véletlenül hasonlították Pákozdot már
1848-ban Valmyhoz.)3

Pákozd ugyanakkor valóban fordulópon-
tot jelentett a háború történetében, katonai,
politikai és erkölcsi értelemben egyaránt.
Katonai szempontból azért, mert Jella-
sic̀ egyértelmûen kudarcot vallott: nem sike-
rült megtörnie a magyar hadsereget, nem si-
került elfoglalnia a magyar fôvárost, s kény-
telen volt elôbb északnyugat felé keresni az
összeköttetést a várható erôsítésekkel, majd
– amikor ezek birtokában végre támadhatott
volna – az október 6-i bécsi forradalmat kö-
vetôen elhagyni az országot. 

Politikai szempontból is fordulópont volta
pákozdi csata4, hiszen kiderült: a magyar

2 Spira György: Mit ünnepelünk május 21-én?
(In:) Ünnep – hétköznap – emlékezet. Társada-
lom- és kultúrtörténet határmezsgyéjén. A Haj-
nal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesü-
let konferenciája Szécsény, 2000. augusztus 24-
26. Szerk. Pásztor Cecília. Rendi Társadalom –
Polgári Társadalom 14. Adatok, Források és
Tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 34.
Salgótarján, 2002. 285-289. o. A Buda melletti
érvekre ld. Katona Tamás szerk.: Budavár bevé-
telének emlékezete 1849. S. a. r. Hermann Ró-
bert, Pelyach István és Tirts Tamás. Ford. Ku-
rucz György és Pingiczer Klára. Pro Memoria.
Bp., 1989.; Hermann Róbert: Buda ostroma,
1849. Okok és következmények. Magyar Hon-
véd, 1993. május 21.; uô.: Egy „végzetes” dön-
tés születése. Magyar haditervek Gödöllôtôl
Komáromig 1849. április 7-29. Századok,
1999/2. 253-312. o.

3 Jellachich dunántúli hadjárása. Egy katonától.
Kossuth Hirlapja, 1848. 97. szám, 433. o. V. ö.
Urbán Aladár: The Hungarian Valmy and
Saratoga: The Battle of Pákozd, the Surrender
of Ozora, and their Consequences in the Fall of
1848, in: Béla K. Király, (ed.), East European
Society and War in the Era of Revolution,
1775-1856. War and Society in East Central
Europe. Vol. IV. New York (Columbia
University Press) 1984. 538-556. o.

4 Jenei Károly: A pákozdi csata. Fejér Megyei
Szemle. 1966. 5-27. o.; Urbán Aladár: Pákozd,
1848. Bp., 1984.; Spira György: Egy nagy mese-
költô mûveibôl: Jellaèiæ regéi Pákozdról. (In:)
Vad tûzzel. Bp., 2000. 144-177. o.; Hermann
Róbert: A drávai hadtest hadmûveleti naplója..
(In:) Molnár András szerk.: Hadtörténelmi ta-
nulmányok. Zalai Gyûjtemény 36/I. Zalaeger-
szeg, 1995. 165-210. o.; Demeter Zsófia: A
pákozdi gyôzelem. A Szent István Király Múze-
um Közleményei B/48. Székesfehérvár, 1998.;
Hermann Róbert.: Pákozdi kérdôjelek. (In:) A
Drávától a Lajtáig. Tanulmányok az 1848. nyá-
ri és ôszi dunántúli hadi események történeté-
hez. Balassi Kiadó, Bp., 2008. 77-112. o.;
Hermann Róbert: Az 1848. ôszi dunántúli had-
járat és a pákozdi csata. – A pákozdi csatáról
szóló hadijelentések. In: Fôhajtás. Katonai Em-
lékpark Pákozd. Szerk. Vermes Judit. Zrínyi
Kiadó. Bp., 2010. 5-72. o.
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hadsereg (soraiban cs. kir. gyalogos-, hu-
szár- és tüzérségi alakulatokkal) hajlandó
szembeszállni az ország alkotmányos önálló-
ságát veszélyeztetô ellenséggel, még akkor
is, ha annak soraiban a saját bajtársai szol-
gálnak; a tisztek hajlandók rohamot vagy tü-
zet vezényelni olyan alakulatok ellen, ame-
lyeket a saját tiszttársaik, barátaik, rokonaik
vezetnek.

Végül morális szempontból is fordulópont
volt, hiszen ráébresztette az ország közvéle-
ményét, hogy a küzdelem a csatatereken fog
eldôlni, s hogy ez a küzdelem egyáltalán nem
reménytelen.

Az 1992-es döntés a honvédsereg új em-
léknapjának kijelölésérôl kétségkívül politi-
kai döntés is volt. Bizonyára benne volt az,
hogy az új politikai rendszer szakítani akart
a pártállami idôk örökségével; benne lehe-
tett az is, hogy Magyarország és Horvátor-
szág viszonya ezekben az években helyezô-
dött új alapokra (elég, ha a délszláv háborúk
során tanúsított magyar magatartásra, s a
szerencsétlenül interpretált fegyverszállítási
ügyre gondolunk.) Ám Buda bevételének
emléknapja történeti szempontból ugyan-
úgy védhetô döntés volt, ahogy korábban a
pákozdi csatáé. Pákozd a honvédsereg di-
csôségének kezdete volt, Buda bevétele e di-
csôség zenitje. 1541 óta elôször és utoljára
fordul elô, hogy a magyar hadsereg képes
volt önerejébôl felszabadítani az ország fô-
városát az ellenséges megszállás alól.
Ugyanakkor érdekes, hogy Pákozd az évti-
zedek során olyannyira fontos részévé vált
az ünnepi hagyománynak, hogy manapság
az az ember érzése, a Magyar Honvédség-
nek két napja is van, egy május 21-én, egy
pedig szeptember 29-én.

A magyar katonai hagyományban – fôleg
az 1945 utáni idôszakban – sajnálatos mó-
don kettévált a honvédelem, mint eszme,
mint rendezôelv, és a hadsereg, mint folya-
matosan létezô (nem létezô) szervezet ha-

gyománya. Ennek gyökerei nagyjából a 19.
század közepére vezethetôk vissza, amikor a
magyar történeti hagyományban kiemelke-
dô szerephez jutottak a török- és a Habs-
burg-ellenes harcok, s a „két pogány közt
egy hazáért” eszmekörébôl a trianoni sokk
után megszülethetett az „egyedül vagyunk”
koncepciója. Természetesen itt nem a törté-
nettudományra, hanem az annál sokkal szé-
lesebb értelemben vett történeti tudatra és
hagyományra gondolok. Miután az 1948
után létrejövô kommunista rezsim történe-
lemszemlélete többé-kevésbé sikeresen
egyesítette az osztályharcos koncepciót a
függetlenségi történetszemlélettel, a mai
magyar történeti tudatot – és ezzel összefüg-
gésben – a magyar hadtörténelem szemléle-
tét máig meglehetôsen fragmentált történe-
lemkép jellemzi.

Vannak a dicsô/haladó, büszkeségre okot
adó események, amilyen pld. Eger vagy Szi-
getvár védelme, Bocskai felkelése, Bethlen
és I. Rákóczi György hadjáratai, Zrínyi Mik-
lós téli hadjárata, a Rákóczi-szabadságharc
vagy 1848–1849, újabban 1956; s vannak
azok, amelyek katonai szempontból legfel-
jebb bravúrként, de nem büszkeségre okot
adó tényként, vagy fôleg, a nemzeti tudatba
integrálandó elemként jelennek meg.

Amióta az ország 1526-ban elveszítette a
függetlenségét, történelmünket a folyamatos
megszakítottság (vagy a megszakítottság fo-
lyamatossága) jellemzi. Nemcsak a magyar
államtest szakadt darabokra közel kétszáz
évre (hiszen a mátyási ország területének
nagyjából teljes felszabadítására csak 1718-
ban került sor), hanem a magyar állam is ré-
szekre szakadt: 1526–1711 között, 185 éven
át szinte folyamatosan két magyar állam lé-
tezett egymás mellett (és gyakran egymás el-
lenében). E 185 év nagy része nemcsak a
Habsburg-oszmán küzdelmek idôszaka volt,
hanem a török háborúkkal szinte megegyezô
idôtartamban, azokkal együtt vagy azoktól
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elkülönülve, a magyar polgárháborúk idô-
szaka is.

Így alakulhatott ki kétféle történeti-had-
történeti hagyomány Magyarországon,
amelyben az egyik oldalon hôseink lettek a
végvári kapitányok és az erdélyi fejedelmek,
a végvári vitézek és a hajdúk, ugyanakkor a
pontosan nem definiált transzcendens ma-
gyar érdekek ellenségei lettek a Báthori Ist-
ván ellen támadó Bekes Gáspár, a Bethlen
Gábor ellen küzdô Homonnai és Esterházy,
az I. Rákóczi György ellen harcoló Wesselé-
nyi Ferenc. (A költô-hadvezérig királyhû
Zrínyiek e szempontból némi problémát je-
lentettek.) Hôs lett a törökkel lepaktálni
szándékozó Zrínyi Péter és Frangepán Fe-
renc, az országot „sikeresen” négy részre
szakító Thököly Imre (a koraújkori magyar
történelem talán legkártékonyabb alakja), az
1704 után délibábokat kergetô II. Rákóczi
Ferenc, de áruló lett a totális vereségbôl tar-
tós kompromisszumot „kihozó” Károlyi Sán-
dor, nem is beszélve a másik oldalon vitézke-
dô Pálffy Jánosról vagy Ebergényi Lászlóról.
Büszkék lehettünk a második vonalbéli fran-
cia tábornok Bercsényi Lászlóra, vagy a ka-
tonai kalandorból amerikai szabadsághôssé
avanzsáló Kovács Mihályra, de nem illett
emlegetni a császár(né)/király(nô) oldalán
vitézkedô Hadik Andrást, Nádasdy Feren-
cet, Kray Pált, Mecséry Dánielt, Alvinczy Jó-
zsefet vagy Simonyi Józsefet.

1848–1849 e szempontból ritka kivétel,
ideális képlet volt. A honvédsereg egyszerre
képviselte a nemzet, a haza, a függetlenség, a
demokrácia, a haladás eszményeit. A sza-
badságharc polgárháború is volt, de ezt a
polgárháborút nem a magyar etnikum külön-
bözô politikai meggyôzôdésû táborai vívták
egymással, hanem az ország magyar etniku-
ma vívta az ország más nyelvû lakosságának
egy része (szerbek, horvátok, erdélyi romá-
nok és szászok) ellen; amely küzdelemben a
magyar nemzet szövetségese volt a szlovákok

és németek többsége, és a magyarországi ro-
mánok nagy része is; s amely harcban a ma-
gyarság ellen támadó társnemzetek egyben
az ország önállósága ellen törô cs. kir. (s ké-
sôbb az orosz) hadsereg szövetségesei vol-
tak. A cs. kir. hadsereg Magyarországon állo-
másozó magyar és szlovák legénységû ezre-
dei a honvédsereg oldalára álltak, s noha a
túloldalon szolgáló egységekben is voltak
magyar nemzetiségû tisztek és legénységi ál-
lományú személyek, számuk elenyészô volt a
honvédsereg oldalán harcolókéhoz képest.

1849 után megint két „magyar” hadsereg
létezett. A magyarországi katonaköteles kor-
osztályok tagjai természetszerûleg a birodal-
mi, nemzetek feletti haderôbe, a cs. kir. had-
seregbe kerültek – így voltak etnikailag ma-
gyar ezredek, de a hadseregnek nem volt ma-
gyar jellege. Ugyanakkor a szabadságharc
után, majd az 1850–1860-as években emig-
ráltak soraiból 1859-ben és 1860-ban is létre-
jött egy-egy magyar légió Itáliában, 1866-ban
pedig Poroszországban, de ezek mindegyike
csupán az olasz, illetve a porosz haderô se-
gédcsapata volt. A magyarok tömegei a cs.
kir. hadseregben szolgáltak, ugyanakkor a
magyar függetlenség eszméjét mégis az itáli-
ai és poroszországi párezer önkéntes képvi-
selte. 

A kiegyezést követôen a két képlet egymás
mellett élt. Fennmaradt és meghatározó volt
a cs. kir., majd cs. és kir hadsereg; ugyanak-
kor létrejött a Magyar Királyi Honvédség, és
az önálló honvédelmi minisztérium. A hon-
védségnek nemcsak az egyenruhája emlé-
keztetett 1848-1849-es elôdjeire, hanem elsô
vezetôinek jelentôs része törzs- vagy fôtiszt-
kén harcolt 1848-1849-ben a magyar olda-
lon. De 1848-as örökség volt a hadkerületi
rendszer is, amely feltûnôen emlékeztet az
1848-1849-es hadmegyei rendszerre.

A két, 1848-1849-ben egymásnak feszülô
haderô 1868-at követôn jól kooperált, s nem
a cs. és kir., illetve a honvédcsapatok vitézsé-
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gén és harctéri teljesítményén múlt, hogy az
I. világháborúban a Monarchia katasztrofális
vereséget szenvedett. Az 1918 ôszén függet-
lenné váló Magyarország honvédelmi politi-
káját a kapkodás jellemezte, a Népköztársa-
ságot felváltó 1919-es Tanácsköztársaság po-
litikáját pedig a múlttal való gyökeres szakí-
tás jellemezte. Ugyanakkor, saját fennmara-
dása érdekében mégis kénytelen volt honvé-
dô jellegû háborút folytatni a románok és a
csehek ellen, s e harcban nem nélkülözhette
a „közös” és honvédtisztek szakértelmét.

Az 1919–1920-ban létrejövô ellenforradal-
mi rendszer a kétféle, függetlenségi és biro-
dalmi, a „közös” és a honvéd hagyományok,
az 1848-as és az 1867-es örökség integráció-
jára törekedett. Az újonnan létrejött ezredek
hagyományaikban egyszerre nyúltak vissza a
cs. és kir., illetve a honvéd alakulatok törté-
netéhez, s az országban egymás után emel-
kedtek a „Nagy Háború” közös és honvéd
alakulatainak emlékmûvei. Az alakulatok
névadói között egyaránt megtalálhatók a kö-
zépkor jeles magyar uralkodói és hadvezérei,
a 16-18. századi török- és Habsburg-ellenes
küzdelmek magyar vezérei, a Habsburg-kor-
szak uralkodói és katonái, vagy az 1848-1849.
évi szabadságharc kiemelkedô katonái.5

1945 után újabb váltás következett. A ha-
gyományokból nemkívánatossá vált a biro-
dalmi, az 1867-es örökség, ugyanakkor hang-
súlyossá vált a függetlenségi elem. Ugyanak-
kor volt persze egy komoly dilemma is: le-

het-e használni a demokratikus államrend
védelmében létrehozott hadsereg megszer-
vezésénél egy olyan tisztikart, amely egy „an-
tidemokratikus” államban szocializálódott?
1948-ig úgy tûnt, hogy lehet, azaz, hogy a
Magyar Királyi Honvédség tisztikarának
szaktudását a demokratikus Magyar Köztár-
saság honvédsége is használni tudja, és hasz-
nálni fogja. 

1948 után aztán gyökeres változás követ-
kezett be. A kizárólagos hatalomra törô
kommunisták elôbb magát a magyar demok-
ráciát számolták fel, majd leszámoltak a ma-
gyar demokrácia szolgálatát vállaló volt
„horthysta” tisztikarral is. A köztársaságból
népköztársaság, a demokráciából népi de-
mokrácia, a Honvédségbôl Néphadsereg
lett. A katonai hagyományokban némileg
visz-szaszorult a nemzeti-függetlenségi, erô-
södött az osztályharcos, illetve az internacio-
nalista (vulgo: szovjet birodalmi) elem.
Mindez azzal a paradoxonnal párosulva,
hogy az ország 1990-ig katonailag megszállt,
szuverenitásában erôsen korlátozott állam
volt, s a Magyar Honvédség, majd a Néphad-
sereg is lényegében csatlós hadsereg volt,
amelynek alkalmazására a magyar politikai
vezetés még annyi hatással sem rendelkezett,
mint 1848 elôtt vagy 1867 után. A politikai
közbeszédben folyamatosan csatlós hadse-
regként emlegetett, második világháborús
Magyar Királyi Honvédség 1944. október 15-
ig nagyobb önállósággal bírt, mint az állító-
lag függetlenségünkön ôrködô Néphadsereg.

1989-1990 után lényegében az 1945-ös di-
lemma ismétlôdött meg: lehet-e a demokrá-
ciát védelmezô haderôt építeni egy diktatú-
rában felnôtt és felnevelt tisztikarral? Noha
a rendszerváltás/változás/változtatás történe-
tével kapcsolatban máig is sok a bizonytalan-
ság (s ez még néhány évtizedig bizonyosan
így is marad), annyit nyugodt szívvel leszö-
gezhetünk, hogy a Néphadsereg felsô-, kö-
zép- és alsószintû vezetésében igen komoly

5 Ld. erre Magyar történelmi nagyságok életraj-
za, kiknek nevét a m. kir. honvéd csapattestek
viselik. H., é. n. Ugyanez az integratív történe-
lemszemlélet jellemezte a kor reprezentatív
hadtörténeti összefoglalóját. Berkó István –
Gyalókay Jenô – Markó Árpád – Pilch Jenô: A
magyar katona vitézségének ezer éve. Bp., é. n.
I-II. k. Ugyanez mondható el a kiváló vezérka-
ri tiszt életrajzgyûjteményérôl is. Julier Ferenc:
Magyar hadvezérek. Reprint kiadás. Az utószót
írta Vargyai Gyula. Bp., 1992.
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tábora volt a változtatásnak, s hogy az átme-
net azért is lehetett olyan zökkenômentes és
békés, mert a hadsereg vezetése lojális volt
mind a változást elôkészítô Németh-, mind
pedig a szabadon választott Antall-kor-
mányhoz.

Ugyanakkor azt is kimondhatjuk, hogy a
rendszerváltozás óta gyakorlatilag egyetlen
kormánynak sem volt igazán karakteres hon-
védelmi politikája. A kormányok testület-
ként tisztában voltak azzal, hogy mit gondol-
nak Magyarország biztonságpolitikájának kí-
vánatos irányáról (kilépés a Varsói Szerzô-
désbôl, belépés a NATO-ba, együttmûködés
a szövetségesekkel, szövetségi rendszer tér-
ségbeli bôvítése); de arról, hogy mit akarnak
kezdeni magával a hadsereggel, mint szerve-
zettel, meglehetôsen homályos elképzeléseik
voltak, ha voltak. Ha végigtekintünk azon a
rengeteg szervezeti változáson, amin a Ma-
gyar Honvédség 1990 óta átment, s azon az
iszonyatos szakember-veszteségen, amely a
hadsereget az állandó létszámcsökkentések
és átszervezések következtében érte, aligha
kell komolyabban megindokolnunk ezt a
megállapítást.

A hagyományok tekintetében persze vi-
gasztalóbb a kép. Az új Honvédség úgy vall-
hatja magát az 1100 éves magyar katonai ha-
gyományok, a három évszázada fennálló ál-
landó hadsereg örökösének, hogy eközben
kétségbevonhatatlan demokratikus elkötele-
zettsége. 

Kétségtelen, hogy vannak ennek az örök-
ségnek olyan elemei, amelyek 1989–1990 óta
talán nagyobb hangsúlyt kaptak és kapnak,
mint korábban; elég, ha a két világháború
közötti Magyar Királyi Honvédségre gondo-
lunk. S azt is tudjuk, hogy a közvéleménynek
van olyan része, amelyet történeti vagy poli-
tikai okokból ennek a hagyománynak az
ápolása irritál. Ugyanakkor érdemes tudato-
sítani, hogy amiként nincs két Magyarország,
úgy magyar történelembôl és magyar hadtör-

ténelembôl is csak egy van. És nem szeren-
csés, ha ennek a hadtörténelemnek két ha-
gyománya van; ilyet ugyanis csak a történel-
mi tények megerôszakolásával lehet létre-
hozni.

Hogy csak az állandó hadsereg koráról be-
széljünk: a magyar katonai hagyománynak
ugyanúgy részesei a törökellenes visszafogla-
ló háborúk magyar ezredei, mint Rákóczi
kuruc csapatai; ugyanúgy ide tartoznak a cs.
kir. hadseregnek az 1740–1789 közötti di-
nasztikus, az 1792–1815 közötti francia, az
1859-es olasz és az 1866-os porosz és olasz
háborúkban harcoló magyar tábornokai és
közvitézei, mint a francia szolgálatban álló
magyar huszárok, Kovács Mihály néhány
magyar katonája, a szabadságharc honvédse-
rege, vagy a Kossuth-emigráció légionistái.
Magyarország 1526–1918 között egy biroda-
lom sajátos jogállású alkotóeleme volt, hol
több, hol kevesebb szuverenitással. Önma-
gunkat csonkítjuk meg, ha csak azokat a pe-
riódusokat tekintjük a magyar hadtörténeti
hagyomány részének, amikor valamilyen
önálló magyar haderô mûködött, s megfeled-
kezünk azon katonák százezreirôl, akik hu-
szárként vagy bakaként a fekete-sárga ezred-
zászló alatt ontották a vérüket. Mondhatjuk
persze, hogy ezek dinasztikus háborúk vol-
tak, amelyeknek semmi közük nem volt a
magyarság érdekeihez: mindez azonban azt
feltételezi, hogy volt valami olyan transzcen-
dens magyar érdek, amelyet valamely másik
háborúzó fél oldalán jobban lehetett volna
képviselni.

Tudomásul kell vennünk, hogy a Habs-
burg-birodalom szabadította meg Magyaror-
szágot az európai fejlôdésének legkomo-
lyabb akadályát jelentô török megszállástól,
s hogy 1789-ig az Oszmán Birodalom folya-
matos fenyegetést jelentett a magyar állam
területeire. A francia háborúk pedig nem
csupán a haladás és maradás konfliktusa-
ként, hanem az európai hegemóniára törek-
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vô Franciaország és az európai egyensúlyt
helyreállítani próbáló nagyhatalmak konflik-
tusaként is leírható. A cs. kir. hadsereg ma-
gyar ezredei, a magyar nemesi felkelés nem
csupán a birodalom (és benne a Magyar Ki-
rályság) korszerûtlen berendezkedését véd-
ték ezekben a háborúkban, hanem az ország-
nak azt a korlátozott szuverenitását is, amit a
Habsburg-birodalmon belül élvezett.

Ha a hadsereget önálló léttel és értelem-
mel felruházott szervezetnek tekintjük, meg-
állapítható, hogy egy hadseregnek három fô
feladata és rendeltetése van:

– a mindenkori politikai vezetés akaratá-
nak, az általa megszabott feladatoknak a
teljesítése;

– a hon védelme;
– a szövetségi kötelezettségek teljesítése.
E három feladat között a hangsúlyok vál-

tozhatnak, az egyik felerôsödhet, a másik
háttérbe szorulhat. Ha a magyar hadtörté-
nelmet, a magyar haderô történetét e szem-
pontból tekintjük, talán szakíthatunk azzal a
fragmentizált történetszemlélettel, ami máig
is kísért. S talán meglátjuk a pozitívumokat
azoknak a hadseregeknek a történetében is,
amelyekben eddig nem találtunk ilyeneket. S
talán megfogalmazható néhány olyan tanul-
ság is, amelyek a hadtörténelmet gyanakvás-
sal szemlélô.

Az elsô: a hadseregnek, még az abszolu-
tisztikus államok haderôinek is volt és van
szocializációs – nevelô – oktató funkciója. A
modern hadseregekben az elôrejutás egyik
feltétele a személyes vitézségen kívül pld. az
írni-olvasni tudás volt, s több százezren a
hadseregen belül sajátították el ezt a tudást.
De volt/van némi társadalmi kiegyenlítô és
mobilizációs szerepe is: nem véletlen, hogy
annyi alacsony sorból magasra emelkedett
katonáról olvashatunk a történelemkönyvek-
ben. A hadseregben ugyanis – fôleg háborús
helyzetekben – legalább annyira számítanak
a személyes képességek, mint a társadalmi

helyzet vagy a kapcsolatrendszer. Ily módon
a hadsereg mindig egy kicsit „demokratiku-
sabb”, mint az az állam, amelyet szolgál.

A második: a hadsereg szükségessége leg-
inkább akkor látszik, amikor nincs. Az
1918–1919. évi tragédiát, s az azt „beteljesí-
tô” trianoni békét többek között az tette
ilyen súlyossá, hogy a magyar állam képtelen
volt megvédeni önmagát az idegen interven-
ciótól. Ahogy 1848-ban szinte hónapok alatt
lehetett szinte a semmibôl hadsereget terem-
teni, úgy 1918-ban szinte hónapok alatt lett a
létezô haderôbôl szinte semmi. Kétségtelen,
hogy Magyarország geopolitikai helyzete
más volt, mint Törökországé, s olyan katonai
bravúrra, mint amilyet a Kemál vezette török
haderô produkált, a magyar haderô aligha
lett volna képes. De némileg komolyabb ka-
tonai teljesítmény esetén talán néhány tucat
kilométerrel odébb húzták volna meg a hatá-
rokat, s talán a magyar etnikum vesztesége
kisebb lett volna, mint amilyen lett.

A harmadik: a szövetségesi hûség kétség-
kívül érték, de nem önmagáért való érték.
Lehet borongani azon, hogy a román politi-
kusok mennyire álnokok és megbízhatatla-
nok, s lehet ebbôl nemzetkarakterológiai kö-
vetkeztetéseket levonni; de ettôl még tény
marad: a román politikai elit 1944 nyarán
érettebben reagált a katonai helyzetre, mint
Horthy Miklós, s a román kiugrás profizmu-
sával szemben csak szégyenkezni lehet a ma-
gyar kiugrási kísérlet szánalmasságán. Ekkor
derült ki, hogy a Magyar Királyi Honvédség
felsô vezetésében kétfajta katona létezett:
olyan, aki nem tudta átugrani a saját árnyé-
kát (bár jó lett volna, ha megteszi); s olyan,
aki átugrotta (s bár ne tette volna); azaz
azok, aki nem tudták elszánni magukat a
szövetséges-váltásra, s azok, akik a régi szö-
vetséges érdekeit választották a magyar ál-
lam érdekei helyett.

Felvetôdik a kérdés: vannak-e idôtôl füg-
getlen katonai értékek? Jómagam úgy vé-
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lem, a katonai teljesítmény, a hadvezéri te-
hetség, a bajtársiasság, az önfeláldozás olyan
örökérvényû katonai erények, amelyek min-
den háború minden résztvevôjében becsü-
lendôk. A katonai értékek, a katonai teljesít-
mény elismerése nem jelenti azt, hogy az
adott katonai konfliktusban résztvevô állam
politikai és katonai céljaival azonosulnánk,
vagy ezeket legitimálnánk.6

Ha a modernkori, 1848 utáni magyar had-
történelem nagy csomópontjait nézzük,
1848–1849-ben, mint ahogy errôl már szól-
tunk, viszonylag egyértelmû a képlet (leg-
alább is a hazai történetírásban.) A honvéd-
sereg máig vállalható politikai célokért szállt
szembe a kontinens két nagyhatalmával, s
katonai teljesítményének szerepe volt abban,
hogy 1867-ben Ausztria kénytelen volt ki-
egyezni Magyarországgal.

A boszniai okkupáció 1878-ban az Oszt-
rák–Magyar Monarchia egyetlen igazán
nagyszabású katonai konfliktusa volt az

1867–1914 közötti „békeidôben”. A közös és
a honvéd haderô kétségkívül megszálló had-
erôként érkezett, de egyrészt egy másik
megszálló haderôt váltott fel, másrészt, az
akcióra „összeurópai” felhatalmazással ren-
delkezett.

Az 1914–1918-as háborúban Magyaror-
szágnak nem voltak sajátos pozitív céljai. A
Monarchia részint a délszláv integráció fo-
lyamatát akarta megakadályozni, részint
Oroszország elônyomulásának kívánt gátat
vetni. A délszláv egység akadályozása távol-
ról nézve kétségkívül nem volt szép dolog,
közelrôl nézve viszont, a délvidéki területek
elszakítását jelentette, azaz, a preventív há-
ború e tekintetben honvédô háború volt,
akárcsak az orosz, majd 1916-tól a román tá-
madás elleni védekezés. A Monarchia, s ben-
ne Magyarország a területi állományát véd-
te, azaz a háborúnak – legalábbis Magyaror-
szág esetében – volt egy erôteljes honvédô
karaktere – függetlenül a Monarchia hadi-
céljaitól.

Ugyanezt mondatjuk el a Tanácsköztársa-
ság Vörös Hadseregének 1919évi hadmûve-
leteirôl. Az északi hadjárat, majd a sikerte-
len tiszai offenzíva egyaránt honvédô célo-
kat, az etnikai törzsterület biztosítását szol-
gálta – függetlenül a tanácskormány politikai
szándékaitól. 

Jóval nehezebb kérdés az 1941–1945 kö-
zötti magyar háborús teljesítmény megítélé-
se. A történelem egyetlen idôszaka sem dia-
bolizálható, így a II. világháború sem. E há-
ború kétségkívül egyike volt az emberiség
legszörnyûbb háborúinak, de nem kérhetjük
számon jelenkori tudásunkat a résztvevôkön.
A magyar politikusok mentségére elmond-
ható, hogy Magyarországnak 1920 óta volt
egy olyan súlyos sérelme, amelynek békés
úton történô rendezésére 1938-ig nem volt
esélye. A politikusok természetesen békés
revíziót szerettek volna, lehetôleg a nyugati
nagyhatalmak közvetítése és garanciája mel-

6 E kérdésben természetesen más álláspontok is
léteznek, elég, ha a millecentenárium egyik leg-
nagyobb kultúrpolitikai botrányára, Somogyi
Gyôzô „Magyar hôsök arcképcsarnoka” címû
sorozatának a kiállító Néprajzi Múzeum akkori
fôigazgatója, Hofer Tamás által történt utóla-
gos cenzúrázására, nyolc magyar katona arc-
képének eltávolítására és a körülötte kialakult
sajtóvitára utalok. Ld. erre Hermann Róbert:
Száz magyar hôs – egy arcképcsarnok margójá-
ra. Árgus, 1996/5. 34-41. o.; uô. Száz portré,
avagy egy hadtörténész magamentsége. Nép-
szabadság, 1996. szept. 6. 14. o. Az utóbbi évek-
ben az Élet és Irodalom hasábjain György Pé-
ter tett közzé egy cikket, amelyben bírálta azt,
hogy a Hadtörténeti Múzeum a Magyar Királyi
Honvédség II. világháborús szerepét csupán
hadsereg- és hadmûvelet-történeti szempont-
ból interpretálja állandó kiállításában. A zavar
helye. Élet és Irodalom, 2008. ápr. 25. 17. szám.
De utalhatok a Magyarország II. világháborús
részvételével, a magyar hadsereg szerepével
kapcsolatban idôrôl idôre fellángoló vitákra is.
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lett – ám erre ezek semmifajta hajlandóságot
nem mutattak. A nagyhatalmak közül két
olyan volt, amely nyíltan a versailles-i béke-
rendszer revíziójára törekedett: a náci Né-
metország és a bolsevik Szovjetunió. Ezek
közül a magyar politika – érthetô ideológiai
okokból – elsôsorban Németország partner-
ségére számított, és számíthatott is. S miután
a nyugati nagyhatalmak nem állították meg
Hitlert sem az Anschluss, sem Csehszlovákia
szétverése során, a magyar politikusok több-
sége joggal gondolhatta úgy, hogy a nyugati
nagyhatalmak a térséget leírták, s azt Né-
metország érdekszférájának tekintik.

A két bécsi döntés 1938-ban és 1940-ben a
trianoni magyar sérelmek egy részét orvosol-
ta; más kérdés, hogy egyikükhöz sem kapcso-
lódott olyan széleskörû nemzetközi garancia,
mint amilyen az 1920. évi békerendszert jel-
lemezte. A Jugoszlávia elleni 1941 tavaszi
katonai fellépés már egyértelmû állásfogla-
lást jelentett, de aligha volt olyan magyar po-
litikus, aki meg merészelte volna kockáztat-
ni, hogy a felbomló délszláv államalakulat
magyarlakta területeinek visszafoglalását
megakadályozza.

Lehet vitatkozni azon, hogy célszerû volt-
e belépni Hitler oldalán a Szovjetunió elleni
háborúba (nem volt az), de tagadhatatlan
tény, hogy a sztálini Szovjetunió semmivel
sem tûnt kevésbé zsarnoki rendszernek, mint
a náci Németország, s mai ismereteink alap-
ján világos, hogy legalább annyi szenvedést
hozott az emberiségre, s legalább annyi em-
ber pusztulását okozta, mint a III. Biroda-
lom. A magyar társadalomnak a bolseviz-
musról már voltak közvetlen emlékei 1919-
bôl – s ezek egyáltalán nem voltak kelleme-
sek. A szovjet bolsevizmusról pedig a har-
mincas években meglehetôsen komoly hír-
szerzôi anyaghoz juthattak. Lengyelország és
a balti államok sorsa is azt erôsíthette meg,
hogy a Szovjetunió veszélyt jelent a térségre,
s a katyñi mészárlás tényének napvilágra ke-

rülése is erôsítette ezt a veszélyeztetettség-
érzést. Emellett Hitler többször is érzékel-
tette a magyar politikusokkal, hogy a két bé-
csi döntés következtében, illetve a Jugoszlá-
via elleni hadjárat során visszaszerzett terü-
letek megtartására Magyarország csak akkor
számíthat, ha minél nagyobb mértékben tel-
jesíti Németország igényeit; ez esetben vi-
szont további területgyarapodásra is van le-
hetôsége.

Mindezek a tényezôk együttesen magya-
rázzák, hogy Magyarország miért lépett be
1941. június végén a Szovjetunió elleni hábo-
rúba, s miért tett eleget – gyakran vonakod-
va ugyan – az újabb és újabb német igények-
nek – amiként „rivális szövetségesei”, az ál-
lami létét Hitler kegyének köszönô Szlová-
kia, vagy a Szovjetunióval szemben területi
igényekkel is fellépô Románia. Magyaror-
szág II. világháborús részvételével végül is
nem az volt a „baj”, hogy az ország belépett
ebbe a háborúba (hiszen a kimaradásra eb-
ben a térségben és ebben a geopolitikai hely-
zetben nemigen volt esélye), hanem az, hogy
nem sikerült idôben elhagynia vesztésre álló,
s 1944. március 19-étôl immáron megszálló-
vá vált szövetségesét. Ez azonban nem csu-
pán katonák, hanem legalább annyira a poli-
tikusok felelôssége volt.

S fôképp nem azoknak a katonáknak a fe-
lelôssége, akiket 1941 nyarától kezdve ki-
küldtek a szovjet hadszíntérre. A Don-ka-
nyarban harcolók hôsiességét és bajtársiassá-
gát nem kell külön kiemelnünk, az elmúlt
harminc évben az ott történtek kellô nyilvá-
nosságot kaptak. A történelem (vagy a törté-
netírás) ítélete szerint nem jó ügyért ontot-
ták a vérüket. Ám szubjektív szándékaikat
tekintve, nem a náci Németország gyôzelmé-
ért, hanem a magyar revíziós eredmények
megtartásáért harcoltak. E katonák többsé-
ge ember maradt az embertelenségben, s
tudjuk, hogy az 1944. évi lengyelországi har-
cokban a magyar katonák gyakran léptek
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kapcsolatba a lengyel ellenállókkal, s
amennyire lehetett, még segítették is ôket.
Mindez természetesen nem menti pld. a zsi-
dó munkaszolgálatosok megkínzóit és gyil-
kosait, ám pld. a 2. magyar hadsereg egészé-
nek erkölcsi arculatát nem ez a néhány tucat
magából kivetkôzött vadállat, hanem a baj-
társaikat válságos helyzetben menteni igyek-
vô katonák ezrei határozták meg.

1944 nyarától mindez egy újabb szempont-
tal, a honvédelemével is vegyítôdött. Amint a
szovjet, majd az oldalára átálló román had-
erô elérte a magyar határokat, a katonák jog-
gal érezték úgy, hogy a szülôföldjüket, a ha-
zájukat védik. A dolog paradoxona (vagy ab-
szurditása) abban rejlett, hogy a haza szuve-
renitása ekkor már közel fél éve elveszett –
éppen a Szovjetunió ellen harcoló szövetsé-
ges „jóvoltából”. És hát a szovjet megszállás
korántsem volt nyugati mércékkel mérhetô.
Nem véletlen, hogy a magyar lakosság (fôleg
a paraszti népesség) jelentôs részében 40 év
kevés volt ahhoz, hogy felszabadulásnak lás-
sa és mondja 1944–1945-öt. Az ô emlékeik-
ben a német és az orosz hadsereg között
szinte nem volt különbség; ha igen, akkor in-
kább a németek javára. A paradoxont a sike-
res kiugrás mérsékelhette volna – miután
azonban ez nem sikerült, igen nehéz volt jó
döntést hozni. A tömeges átállás vagy a fegy-
verletétel határozott politikai akarat és pa-
rancs nélkül csak elméleti lehetôség volt. (És
Katyñ példája nyilván továbbra is hatott.) Így
maradt a vesztes oldalon végrehajtott „fölös-
leges” hôstettek sora – amelyek azonban et-
tôl még hôstettek maradtak.

A magyar hadsereg két utolsó próbatétele
az 1956-os forradalomhoz és szabadságharc-
hoz, illetve az 1968-as csehszlovákiai inter-
vencióhoz kapcsolódott. 1956-ban a forrada-
lom kitörése után a Néphadsereg – a politi-
kai vezetés szétesését követôen – néhány
egységet leszámítva, nem kelt a kommunista
diktatúra védelmére; a második szovjet in-

tervenció után viszont – vezetés hiányában –
szintén néhány egységet leszámítva, nem
szállt szembe a túlerôben lévô intervenciós
hadsereggel. A hadsereg „általános” maga-
tartása talán nem felelt meg az idôtlen hôsi-
esség követelményeinek, ugyanakkor mind-
két esetben némi ösztönös ésszerûség jelle-
mezte. A forradalom kezdetén a Néphadse-
reg egyértelmû fellépése talán elfojthatta
volna a mozgalmat – de a katonák nem vol-
tak meggyôzôdve arról, hogy jó ügy érdeké-
ben gyôznének-e? Az intervenció után a ka-
tonák többsége valószínûleg jó ügynek tar-
totta azt, amiért harcolnia kellett volna – de
(joggal) nem volt meggyôzôdve arról, hogy a
harcban gyôzhet-e?

1968-ban a Magyar Néphadsereg részint
kénytelenségbôl, részint – talán – az éppen
beindult gazdasági reformok fenntartása ér-
dekében együtt vonult a Varsói Szerzôdés
más tagállamainak haderejével együtt a cse-
kélyke reformokkal kísérletezô Csehszlová-
kia megszállására. A nem egyenrangú szö-
vetségesek örök sorsa volt ez, a perzsa biro-
dalom fennállása óta. Büszkék nem lehetünk
rá, de katonáknak nincs miatta miért szé-
gyenkezniük.

A hadsereg, mint hierarchikus szervezet
léte, kétségkívül fôképp a parancsok teljesí-
tésén alapszik. Voltak, vannak és lesznek
rossz parancsok – ezekért a parancskiadók
viselik az objektív, adott esetben a történel-
mi felelôsséget. Voltak, vannak és lesznek
bûnös parancsok – ezekért a parancskiadón
kívül a parancsteljesítô is felelôsséget visel.
De azért, mert egy hadsereg egyes vezetôi
rossz vagy bûnös parancsokat adtak ki vagy
teljesítettek, nem jelenti azt, hogy e paran-
csokért a hadsereg egésze felelôs vagy bûnös.
Nem kell egy hadsereg minden haditettének
emlékmûvet állítani, de emlékezni kell és il-
lik rá.

Vegyük a nagy nemzetek példáját. Fran-
ciaország vagy Nagy-Britannia meghatározó
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politikusai között ma aligha akad olyan, aki
büszke lenne a gyarmati háborúkra; az Egye-
sült Államokban sem a politikai bölcsesség
mintapéldájaként emlékeznek a vietnami
háborúra. Ám ez nem jelenti azt, hogy e
nemzetek hadtörténeti múzeumaiban vagy
emlékhelyein ne emlékeznének meg azon
katonák százezreirôl, akik e háborúkban on-
tották a vérüket. A francia forradalom tábor-
nokai attól még a francia nemzet hôsei, hogy
az ôket kinevezô Konvent biztosai koncent-
rációs táborokat állítottak fel Vendée-ban és
Bretagne-ban, s az elsôk között valósították
meg az etnikai tisztogatással összekötött erô-
szakos asszimilációt a kontinensen. Robert
E. Leet, Thomas Jonathan Jacksont, J. E. B.
Stuartot, a Déli Konföderáció hadvezéreit az
Egyesült Államokban máig is kiváló kato-
náknak tartják, szobraik tucatjai díszítik a
köz- és csatatereket. Pedig az a politikai ügy,
amelyért harcoltak, jó egy évszázada az
Egyesült Államokban sem szalonképes.
Kemál Atatürk történeti nagyságát senki
nem vonja kétségbe azért, mert az ô tényke-
désének idôszakában mészárolták le a török-
országi örmény lakosság százezreit (egyes
adatok szerint másfélmillió embert). S alig-
hanem egy virtuális orosz hôsi arcképcsar-
nokból sem emelnének ki egyetlen táborno-
kot sem azért, mert a Nagy Honvédô Hábo-
rún kívül Lengyelország, Finnország és a bal-
ti államok, vagy 1956-ban Magyarország le-
tiprásában is részt vett. Egy mérce természe-
tesen van, ami a hôst elválasztja a gyilkostól,
a katonát a terroristától: az, hogy ellenfele a
másik katona, a másik hadsereg legyen, s ne
a polgári lakosság legyen.

E kissé talán hosszúra nyúlt felvezetés után
joggal vetôdik fel a kérdés, milyen szerepe le-
het a tervezett pákozdi katonai emlékhelynek
honvédelmi tudat (ki)alakításában?

Elôször talán azt érdemes leszögezni, hogy
a „látható” folytonosság a modern kori ma-
gyar hadseregek történetében 1848-ban veszi

kezdetét. A honvédsereg az önálló, majd füg-
getlen magyar állam hadereje volt, amely épí-
tett a cs. kir. haderô magyar alakulataira és
tisztikarára. Sikeres haderô volt, olyan mo-
dell, amely mûködôképesnek bizonyult.
Hogy csak egyetlen példát említsünk: a ma-
gyar tüzérség rövid idô alatt olyan rutinra tett
szert, hogy mind az osztrákok, mind az oro-
szok meg voltak arról gyôzôdve, hogy a hon-
védseregnek francia tüzérei vannak. Egyrészt
a tábori ütegekben kettôvel több (hat helyett
nyolc) löveget vontak össze, mint a császári
hadseregben szokás volt, másrészt az ellensé-
ges ütegek hatályos lôtávolságán belülrôl,
mintegy az ellenség közvetlen közelébôl tü-
zeltek. (1849. júliusában Vincenz Augustin
altábornagy, a cs. kir. tüzérség vezetôje java-
solta I. Ferenc Józsefnek a nyolclöveges tábo-
ri ütegek rendszeresítését, ami 1850-ben meg
is történt.7 Azaz, még a gyôztes is kénytelen
volt tanulni a legyôzöttôl.

A negyvennyolcas honvédtisztek egy része
1868 után a Magyar Királyi Honvédségben
jutott szerephez, de volt közöttük olyan, akik
egészen a tábornoki rangig felvitték a Monar-
chia haderejében. Az 1919-es Vörös Hadse-
reg, a Nemzeti Hadsereg, majd az újabb Ma-
gyar Királyi Honvédség tisztikarának jelentôs
része részint ebbôl az 1868-as Magyar Királyi
Honvédségbôl, részint a közös hadseregbôl
rekrutálódott; s 1945 után egy ideig – leg-
alább 1949-ig – volt némi személyi folytonos-
ság a régi és az új Honvédség, majd a Nép-
hadsereg között is; ez utóbbi tiszti állománya
pedig a rendszerváltást követôen az ismét
Honvédségnek nevezett hadseregben szolgált
tovább. Közös emlékhelyük joggal mutathat-
ja azt, hogy a magyar hadseregnek a törések

7 Kriegsarchiv, Wien. Militärkanzlei Seiner
Majestät, Karton 8. 1849:2826. Az átszervezés
végrehajtására ld. Georg Sobièka: Alte
Batterien. Ein Beitrag zur Geschichte unserer
Feldartillerie. Wien, 1914. 1-2. o.
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és válságok ellenére 1848 óta folyamatos (és
némileg jogfolytonos) a története.

Másodszor: az emlékhely megmutathatja
azt, hogy a hadsereg milyen sok szállal kap-
csolódik a civil társadalomhoz, azaz, hogy a
honvédelem nem csupán a profi katonák, ha-
nem az egész nemzet ügye.

Harmadszor: az emlékhely megmutathatja
azt, hogy egy hadsereg teljesítményében mi a
katonák, és mi a politikusok felelôssége;
hogy jó politikával jó haderôt lehet létrehoz-
ni, de az elhibázott politikát a legkiválóbb
katonai teljesítmény sem tudja ellensúlyozni. 

Negyedszer: az emlékhely révén oldható a
katonasággal, a hadsereggel szembeni, a vul-
gáris pacifizmusból eredô ellenérzés vagy el-
lenszenv. Talán azt is érzékeltetni lehet, hogy
a parttalanná váló egyéni szabadságjogok is
veszélyt jelenthetnek egy közösség érdekei-
re, nem csupán a diktatórikus államberen-
dezkedés.

Ötödször: miután az emlékhely nem 1956-
tal, 1968-cal vagy 1990-nel záródna, hanem a
békefenntartó és -teremtô misszióknak is em-
léket állítana, ezáltal érzékeltetni lehetne,
hogy – kicsit fennkölten szólva – a történelem-
nek nincs vége; hogy egy ország biztonságpoli-
tikája akkor hozhat valóban biztonságot, ha az
állandóság mellett a változásokra is figyel.8

UUTTÓÓIIRRAATT  ––  NNEEGGYYVVEENNNNYYOOLLCCAASS  
EEMMLLÉÉKKPPAARRKK,,  AAHHOOGGYY  ÉÉNN  KKÉÉPPZZEELLEEMM

Talán megbocsát a tisztelt olvasó, ha mind-
ezek után az emlékpark még egy lehetôségé-
re felhívom a figyelmet. 1848-1849-re a hely-
színen, az obeliszken, a múzeumon kívül im-
máron az aradi vértanúk frissen felállított

kopjafái is emlékeztetnek. Ez utóbbinak ré-
szint örülök, hiszen az aradi vértanúk (mint
minden jelképes közösség) többet jelentenek
annál a tizenhárom katonánál, akikkel 1849.
október 6-án a kivégzôosztag vagy a hóhér
végzett; részint viszont vannak bizonyos
szakmai fenntartásaim is.

A tizenhármak során végigtekintve, azt lát-
juk, hogy közöttük összesen három olyan tá-
bornok volt, akinek személyes kötôdése is volt
a helyszínhez: Schweidel József, ekkor a 4.
(Sándor) huszárezred ôrnagya és a sukorói tá-
borban lévô századok parancsnoka9, valamint
Ernst Poelt Ritter von Poeltenberg, magyaro-
san Poeltenberg Ernô (1807-1849) lovag, en-
nek az ezrednek a lovassági századosa. Hoz-
záteendô, hogy Schweidelrôl tudjuk, hogy ô
vezette elôre néhány huszárját az ellenséges
állás felderítésére, Poeltenberg esetében vi-
szont még az sem biztos, hogy századával az
arcvonalban, vagy a Velencénél álló tartalék-
ban volt-e?10 A magyar vezérkarban ott volt
Kiss Ernô (1799-1849), a cs. kir. 2. huszárez-
red ezredese, akinek azonban tényleges sze-
rep nem jutott; pontosabban, egyike volt a

8 Ld. minderre: Fôhajtás. Katonai Emlékpark
Pákozd. Szerk. Vermes Judit. Zrínyi Kiadó.
Bp., 2010. (Kedves Gyula, Görög István, Hor-
váth Lajos, Négyesi Lajos, Padányi József ta-
nulmányai.)

19 Kalapis Zoltán: A bácskai vértanú: Schweidel
József. (In:) „Negyvennyolcnak nagy idejében”.
Bácskaiak és bánátiak a szabadságharcban. Fo-
rum Könyvkiadó – Agapé Könyvkiadó. H. n.
1998. 98-119. o.; Hermann Róbert: Schweidel
József aradi vértanú élete és utolsó írásai. (In:)
A Hadtörténeti Múzeum Értesítôje 5. Acta
Musei Militaris in Hungaria. Szerk. Hausner
Gábor, Kincses Katalin Mária és Kreutzer
Andrea. Bp., 2002. 11-38. o.; Hernády Zsolt: A
hadi parancsnok. Schweidel József tábornok
pesti városparancsnoksága 1849-ben. (In:) A
források bûvöletében. Ünnepi tanulmányok
Katona Tamás 75. születésnapjára Szerk.
Hermann Róbert és Zakar Péter. Belvedere.
Szeged, 2007. 199-220. o.

10 Hermann Róbert: Mindig az elsôk között.
Poeltenberg Ernô honvédtábornok élete. Ala-
pítvány a Magyar Hadi Történetírás Támogatá-
sára. Bp., 1997.
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fegyverszünetet megkötô magyar küldöttség
tagjainak szeptember 30-án. A másik tíz vér-
tanúnak nincs kötôdése a helyszínhez, hiszen
többségük ekkor a Délvidéken szolgált, vagy
még be sem lépett a honvédseregbe.

Ugyanakkor minden nehézség nélkül fel
lehetne állítani másik tizenhárom (vagy
több) emlékoszlopot azoknak a katonáknak
és politikusoknak, akiknek a pályafutása va-
lamilyen módon kötôdik a pákozdi csata tör-
ténetéhez – s van közöttük néhány olyan sze-
mély, aki az aradiakhoz hasonlóan, életét ál-
dozta az ügyért.11

Itt van mindjárt a miniszterelnök, Batthyá-
ny Lajos gróf12 (1807–1849), akinek kulcsfon-
tosságú szerepe volt a honvédsereg megszer-
vezésében és abban, hogy a magyar tisztikar
szeptember 28-án a sukorói haditanácson az
ellenállás mellett döntött. Megérdemelne egy

emlékoszlopot – végre megyéjén, Zalán kívül
is – Csány László (1790–1849), a drávai, majd
dunántúli hadsereg kormánybiztosa, késôbb
Erdély teljhatalmú országos biztosa, majd a
Szemere-kormány közlekedés- és közmunka-
ügyi minisztere, akit 1849. október 10-én,
Batthyány után négy nappal végeztek ki Pes-
ten.Egy félüteg parancsnokaként vett rész a
horvát centrum támadásának visszaverésé-
ben Gruber Fülöp (1819/1820-1849) had-
nagy, késôbb százados, aki Lipótvár tüzérpa-
rancsnokaként az erôd feladása ellen szava-
zott, s ezért Haynau 1849. június 5-én Po-
zsonyban felakaszttatta.13

S van egy aradi vértanú is, Kazinczy Lajos
(1820-1849), aki a csata idején Ivánka Imre
ôrnagy segédtisztje volt, késôbb pedig a hon-
véd utászkar megszervezésével érdemelte ki
az ôrnagyi rangot, majd alezredesként dan-
dár-, késôbb ezredesként hadosztályparancs-
nok volt a honvédseregben; 1849. október
25-én Aradon végezték ki, s ô volt az 1849.
évi megtorlás utolsó áldozata.14

De nemcsak a kivégzôosztag és a hóhér ál-
dozatai érdemlik meg az emlékezést. Megér-
demelne egy emlékoszlopot Móga János
(1785-1861) altábornagy, a magyar fôvezér
is, aki szeptember 21-én vette át a hadsereg
parancsnokságát, s egészen október 31-éig, a
schwechati csatát követô napig vezette azt.
Betegsége miatt nyugalmaztatta magát, s a
cs. kir. hadbíróság 5 év várfogságra ítélte.
(Remélhetôleg, Móga szobát már az idén si-
kerül felavatni.)

11 Az itt felsorolt honvédtisztek életrajzai megta-
lálhatók Bona Gábor: Tábornokok és törzstisz-
tek az 1848/49. évi szabadságharcban. 3., átdol-
gozott, javított és bôvített kiadás. Heraldika Ki-
adó, Bp., 2000.; Bona Gábor: Századosok az
1848/49. évi szabadságharcban. Bp., 2009. I-II.
k. A jegyzetekben e munkákra külön nem hi-
vatkozom, csupán az érintettekre vonatkozó
bôvebb életrajzi irodalmat adom meg. A vérta-
núk rövi életrajzai megtalálhatók Vértanúk
könyve. A magyar forradalom és szabadságharc
mártírjai 1848-1854. Szerk. Hermann Róbert.
Rubicon. Bp., 2007.

12 Csány László kormánybiztosi iratai 1848-1849.
S. a. r. Hermann Róbert. Zalai Gyûjtemény 44.
Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, 1998. I-II.
k.; Molnár András szerk.: Kossuth kormánybiz-
tosa, Csány László 1790-1849. Zalai Gyûjte-
mény 30. kötet. Zalaegerszeg, 1990.; Hermann
Róbert: A miniszterelnök és a kormánybiztos:
Batthyány Lajos és Csány László. (In:) Pártve-
zér, miniszterelnök, vértanú. Tudományos em-
lékülés a 200 éve született Batthyány Lajos mi-
niszterelnök tiszteletére. Zalaegerszeg, 2007.
szeptember 12. Szerk. Molnár András. Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadó – Zala Megyei Le-
véltár. Budapest – Zalaegerszeg, 2008. 111-185.

13 Rabár Ferenc: Lipótvár ostroma 1848-1849-
ben. Hadtörténelmi Közlemények, (101.)
1988/2. 362-383. o.; Hermann Róbert: Gruber
Fülöp honvédszázados, a szabadságharc vérta-
núja. Hadtörténelmi Közlemények (120.)
2007/3. 897-921. o.

14 Pásztor Emil: A tizenötödik aradi vértanú. Bp.,
1979.; Pribelszki János: Kazinczy Lajos a sza-
badságharcban. Hadtörténelmi Közlemények
(105.) 1992/2. 124-148. o.
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És ne feledkezzünk meg Móga vejérôl,
Lázár György (1807-1861) grófról, ekkor az
1. honvédzászlóalj alezredesi rangú parancs-
nokáról sem, aki a centrumban személyesen
végzett felderítést. Ô is röviddel Pákozd után
lett ezredes, október 30-án vezérôrnagy, a
feldunai hadsereg dandár-, majd tartalék
hadosztályának parancsnoka. Noha 1849. ja-
nuár elején elhagyta a honvédsereget, a cs.
kr. hadbíróság tíz év várfogságra ítélte, s
1850-ben amnesztiával szabadult.

A magyar jobbszárny parancsnoka, Mil-
pökh József (1798-?), cs. kir. ezredes szintén
megállta a helyét; ôt 1848. október 18-án
nyugalmazták. Ennek köszönhetôen megúsz-
ta a hadbíróságot, ellentétben a magyar cent-
rumot vezénylô Franz Holtsche (1777–1864?)
cs. kir. vezérôrnaggyal, akit csak 1848. októ-
ber 25-én nyugalmaztak. A cs. kir. hadbíró-
ság ennek ellenére rangfosztásra ítélte, s
csak 1862-ben rehabilitálták.

A Velencei-tó déli partján állomásozó ma-
gyar balszárny nem került ugyan harcba, de
parancsnoka, Répásy Mihály15 (1800–1849),

cs. kir. ôrnagy a 6. huszárezredben, 1848.
szeptember végétôl az ezred ideiglenes pa-
rancsnoka, szintén megérdemelne egy em-
lékoszlopot. Ôt október 12-én léptették elô
ezredessé, a feldunai hadtest dandárparancs-
nokaként ott volt a schwechati csatában (ô
fedezte a visszavonulást). November 1-jétôl
honvéd vezérôrnagyként lovassági fôfelügye-
lô volt: az ô feladata volt az új huszárezredek
szervezése és a régiek feltöltése. 1848. de-
cember 28-ától a tartalék hadtest parancsno-
ka, 1849. január végétôl március elejéig a
Középponti Mozgó Sereg, majd az ebbôl ala-
kuló II. hadtest parancsnoka volt, késôbb is-
mét osztályfônökként szolgált a hadügymi-
nisztériumban. Harctéri érdemeinél talán
fontosabb volt az a szervezô munka, amit a
honvéd lovasság megteremtése érdekében
végzett. Ô volt az egyetlen tábornok aki
„ágyban párnák közt” lelte halálát: 1849. jú-
lius 29-én Szegeden kolerában halt meg.

De megérdemelne egy emlékoszlopot a
magyar vezérkari fônök, Josef Kollmann
(Kohlmann), (1808-1889), 1848. szeptember
22-tôl honvéd vezérkari ôrnagy, aki Pákozd-
ért kapta meg október 20-án az ezredesi ran-
got, s aki egy önálló hadosztály parancsnoka-
ként fejezte be a szabadságharcot. Ô is emig-
rált, s szintén török tábornok lett.  

A magyar jobbszárnyon vitézkedô pa-
rancsnokok közül is többen megérdemelnék,
hogy emlékoszlopuk legyen Pákozdon. Ilyen
Ivánka Imre (1818–1896) honvéd ôrnagy, a
dunáninneni önkéntes mozgó nemzetôrség
négy zászlóaljának parancsnoka, aki a csata
folyamán egy idôre horvát fogságba esett.
Röviddel a csata után ezredessé léptették
elô, s miután 1848. október 27-én parlamen-
terként Win-disch-Grätznél járt, visszatérô-
ben Jellaèiæ határôrei elfogták. Várfogságot
szenvedett. Az 1861-es országgyûlésen a
dunapataji kerület képviselôjeként a Határo-
zati Párthoz tartozott. Ugyanebben az évben
röpiratot tett közzé, „A magyar hadsereg,

15 Nyéki Tamás: A szabadságharc elfeledett hon-
védtábornoka, Répásy Mihály (1800–1849).
(In:) Ôry Gábor szerk.: Függetlenség és mo-
dern Magyarország 1848/49. A Magyar Törté-
nészhallgatók Egyesülete által az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc évfordulója alkal-
mából meghirdetett tudományos pályázat és
konferencia tanulmánykötete. Magyar Törté-
nészhallgatók Egyesülete, Bp., 2000. 160-165.
o.; Kedves Gyula: Répásy Mihály, a szabadság-
harc huszártábornoka. Kemecse, 2007.; uô.:
Répásy Mihály honvéd tábornok a szabadság-
harc lovassága élén. (In:) A források bûvöleté-
ben. Ünnepi tanulmányok Katona Tamás 75.
születésnapjára Szerk. Hermann Róbert és
Zakar Péter. Belvedere. Szeged, 2007. 221-246.
o.; Hermann Róbert: Répásy Mihály honvéd
vezérôrnagy elsô temetése. Ad acta. A Hadtör-
ténelmi Levéltár Évkönyve 2006. Szerk.
Lenkefi Ferenc. Hadtörténelmi Levéltár, Bu-
dapest, 2007. 36-44. o.
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mint szervezendônek képzelve” címmel. Ha-
láláig valamennyi országgyûlésen képviselô
volt, 1867 után tagja volt a hadügyi delegá-
ciónak.16

Kulcsszerepet játszott a jobbszárnyon a
horvát támadás visszaverésében Perczel
Miklós (1812-1904), képviselô, 1848 ôszén a
dunántúli 3. (tolnai) önkéntes mozgó nem-
zetôrzászlóalj ôrnagya, késôbb honvéd alez-
redes, majd ezredes, dandárparancsnok, il-
letve Pétervárad, majd Arad várparancsno-
ka. 1849. augusztusában emigrált, 1861-62-
ben az Egyesült Államok hadseregének tá-
bornoka volt, 1867 után hazatér.17

Ugyancsak itt vitézkedett „a magyarnak
ángol oroszlánnya”, Richard Guyon vagy
Guyon Richárd18 (1813–1856), honvéd ôr-
nagyként a dunáninneni önkéntes mozgó
nemzetôrség 2. (2. pesti) zászlóaljának pa-
rancsnoka, aki november 1-jétôl ezredes,
dandár-, majd hadosztályparancsnok volt a
feldunai hadseregben, s akinek nevéhez fû-
zôdik a branyiszkói diadal. 1849. március 8-
tól honvéd vezérôrnagyi rangban Komárom
várparancsnoka volt, 1849. június végétôl a
IV. hadtest parancsnoka, a július 14-i kishe-
gyesi ütközet gyôztese, a temesvári csata
után a fôsereg ideiglenes parancsnoka. Ô is

emigrált, s Kursid pasa néven török tábor-
nok lett, és kitûnt a krími háborúban.

Végül, ne feledkezzünk meg Andrássy
Gyula (1823–1890) grófról, 1848-49-ben
Zemplén vármegye fôispánjáról sem, aki
Móga parancsôrtisztjeként maga vezetett egy
fél (vagy egész) üteget a magyar jobbszárny-
ra, amelynek komoly szerep jutott a horvát
támadók megállításában. Andrássy október-
tôl honvéd ôrnagyként a zempléni önkéntes
mozgó nemzetôrzászlóalj parancsnoka volt,
részt vett a schwechati csatában, a tavaszi
hadjáratban Görgei mellett volt parancsôr-
tiszt, majd májustól honvéd ezredesi rangban
a Szemere-kormány konstantinápolyi megbí-
zottja. A szabadságharc után távollétében ha-
lálra ítélték. 1858-ban hazatért, 1867-tôl ma-
gyar miniszterelnök és honvédelmi miniszter
volt, nevéhez fûzôdik a Magyar Királyi Hon-
védség felállítása, 1871-1879 között a Monar-
chia közös külügyminisztere volt. Az ô sze-
mélye képezi az abszolút folytonosságot az
1848-as és az 1868-as honvédség között.19

S megérdemelne egy emlékoszlopot a
Pákozdnál oly kitûnôen szereplô honvédtüzér-
ség vezetôje is. Psotta Móric (1807-1863), ek-
kor honvéd századosi rangban volt a dunántúli
hadsereghez küldött honvéd ütegek parancs-
noka, október 19-étôl ôrnagyként a feldunai

16 Ivánka Imre: Négy havi szolgálatom a magyar
hadseregben 1848 június végétôl október
végeig. Bp., 1881.; Csikány Tamás: Ivánka Imre.
(In:) Népek, hôsök, emberek. Az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc 150. évfordulójá-
nak tiszteletére rendezett konferencia elôadá-
sai. Szerk. Horváth M. Ferenc, Mándli Gyula és
Zomborka Márta. Váci Füzetek 4. Vác, 2000.
73-82.

17 Perczel Miklós 1848/49-es honvéd ezredes:
Naplóm az emigrációból. I-II. k. S. a. r. Zá-vod-
szky Géza és Papp János. Bp., 1977–1979.

18 Márkus László: Guyon Richárd. Bp., 1955.;
Deák István: Guyon Richárd délvidéki hadjára-
ta a szabadságharc utolsó heteiben egy kiadat-
lan hadtestnapló tükrében (1849. június 26. –
július 30.). Századok, 1981/3.

19 Andrássy Gyula a pákozdi csatáról. Történelmi
Szemle, 1912. 587-589. o.; Wertheimer Ede: Gr.
Andrássy Gyula élete. Bp., 1910. I-III. k.;
Hermann Róbert: „A szép akasztott”.
Andrássy Gyula 1848-1849-es szerepérôl. Had-
történelmi Közlemények (103.) 1990/4. 3-53. o.;
Hermann Róbert – Pollmann Ferenc: Id.
Andrássy Gyula. (In:) Az Andrássyak világa.
Betlér és Krasznahorka. Szerk. Basics Beatrix.
Bp., 2005. 230-238.; Gróf Andrássy Gyula – a
lángoló zseni. Titánia lovagjai II. Idôszaki kiál-
lítás a Gödöllôi Királyi Kastély Múzeumban
2009. június 5. - szeptember 27. Kiállítási kata-
lógus. Szerk. F. Dózsa Katalin. Fordította Feke-
te Gábor. Gödöllô, 2009.
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hadtest tüzérparancsnoka. Görgi legszorosabb
munkatársai közé tartozott, 1849. január 28-án
alezredessé léptették elô, március végétôl a fô-
sereg tüzérparancsnoka volt, s május 27-én
megkapta az ezredesi kinevezését is. Ôt elô-
ször halálra ítélte a hadbíróság, majd kegyelem
útján várfogságra enyhítette büntetését.20

Mit jelképezhetne egy ilyen emlékhely?
Elsôsorban azt, hogy egy ilyen meghatározó
jelentôségû eseményt követôen mennyi
irányba ágazhattak el a résztvevôk életútjai.
A felsoroltak között ott vannak azok, akik a
bitófáig vagy a kivégzôosztagig hûek marad-
tak az ügyhöz; azok, akik az utolsó (vagy az
utolsó utáni) pillanatig szolgálták a szabad-
ságharcot. De ott vannak az elbizonytalano-
dók, a honvédsereget októberben vagy 1849.

januárjában elhagyók is. De vajon ôk nem
érdemlik-e meg azt, hogy az itteni teljesítmé-
nyükre emlékezzünk, csupán azért, mert
egy-két héttel vagy hónappal késôbb az az út,
amire a többség lépett, számukra járhatatlan
volt? Gondoljunk bele, milyen fontos volt
több tucat volt cs. kir. tisztbôl lett honvéd-
tiszt, vagy továbbra is a császár kabátját hor-
dó sorezredi és huszártiszt számára az, hogy
valódi cs. kir. generálisok vezetik ôket? Há-
nyan voltak azok, akiket ez a tényezô nyugta-
tott meg, ez segített eldönteni számukra,
hogy vállalják a magyar ügy szolgálatát?

De egy ilyen emlékhely megmutathatná azt
is, hogy 1849 augusztusával vagy októberével
nem zárultak be a cselekvés lehetôségei. Ka-
tonailag sem, ahogy ez a török vagy amerikai
szolgálatba lépô tisztek (Guyon, Kollmann,
Perczel Miklós) sorsa mutatja; és politikailag
sem, ahogy ezt éppen Andrássy Gyula ragyo-
gó karrierje bizonyítja. S van abban valami jel-
képes, hogy az 1868-as Magyar Királyi Hon-
védség születésénél két olyan személyiség is
„bábáskodott”, akik már Pákozdnál bizonyí-
tottak: Andrássy Gyula gróf és Ivánka Imre.  

20 Csikány Tamás: Psotta Móric honvéd ezredes.
Bp., 1993. V. ö. még Urbán Aladár: A Nemzet-
ôrségi Haditanács és a honvéd tüzérség meg-
szervezése 1848-ban. (In:) Batthyánytól Kos-
suthig. Hadsereg és politika 1848 nyarán és
ôszén. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Könyvtára. Bp., 2009. 336-359. o.

Történelmi Tematikus Út
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Lippai Péter ezredes a PRT-9 parancsno-
ka volt az afganisztáni Baghlán tartomány-
ban 2010 augusztus 29-tôl 2011 március 04
ig. A vele készült beszélgetés a készítôk ter-
ve szerint az elsô abból a sorozatból, amelyet
a jövôben minden PRT parancsnokkal el
szeretnének készíteni. Bár az idôt tekintve
kicsit megkésett a kezdeményezés (az elsô
PRT 2006 októberében indult), ám minden-
képpen indokolja a kísérletet, hogy 2010-ben
sorsdöntô folyamatok indultak el Baghlan
tartományban (is).1 Ezek az események kiha-
tással lesznek a jövôre és az ISAF erôk terve-
zett kivonulási menetrendjére 2014-ig. 

A jelenlegi és az elkövetkezô beszélgetések
részben azt a célt is szolgálják, hogy összefog-
lalásszerûen megismerhetô legyen egy-egy
váltás története, hozzájáruljanak a szervezet-
rôl szóló egyelôre hézagos intézményes emlé-
kezet megteremtéséhez, a tapasztalatok le-
szûréséhez, a újjáépítési csoportok katonai te-
vékenységéhez. Az elkészített beszélgetések
annyiban nem nyújtanak teljes képet a PRT-k
tevékenységérôl, hogy ezekben csak a katonai
szervezet tevékenységérôl és szerepérôl lesz
szó, a civil és fejlesztési oldalról nem.

Az összehasonlíthatóság kedvéért igyek-
szünk minden alkalommal lehetôleg ugyan-
azokra a témakörökre koncentrálni majd a
beszélgetés során. Ezek a következôek: mi-
lyen afgán, ISAF erôk voltak jelent a tarto-

mányban az adott PRT idôszaka alatt, mi-
lyen mûveletek folytak a tartományban, mi-
lyen képességekkel bôvült a PRT illetve, mi-
lyen tapasztalatok szûrôdtek le az adott hat
hónap alatt.

A beszélgetés anyagát a Modern Magyar
Békefenntartás projekt keretében Wagner
Péter rögzítette Lippai Péter ezredessel
Debrecenben 2011. június 15-én. Az MMB
projekt a Kül-Világ alapítvány által indított
kezdeményezés, amelynek célja, hogy a be-
szélgetések rögzítése, eredeti dokumentu-
mok archiválása, bibliográfiák összeállítása
és tanulmányok írása révén hozzájáruljon a
Magyar Köztársaság békefenntartásban és
nemzetközi válságkezelésben játszott szere-
pének megismertetéséhez. 

Modern Magyar Békefenntartás projekt
nem részesül semmilyen állami vagy magán-
szervezet támogatásában, azt a projektben
résztvevôk lelkesedése és érdeklôdése mû-
ködteti. A beszélgetés megvalósulásában
szerepet vállalt Ôri István, Rada Mátyás, és
Berhidi Ádám.

MMooddeerrnn  MMaaggyyaarr  BBéékkeeffeennnnttaarrttááss  ((MMMMBB))::
A magyar olvasókban talán még mindig az a
kép él, hogy a magyar PRT, azaz a magyar
katonák a felelôsek egyedül az afganisztáni
Baghlan tartományért, és rajtunk kívül nincs
is ott más katonai erô. Miként változott ez
meg 2010-ben. 

LLiippppaaii  PPéétteerr  ((LLPP)):: Mire a PRT-9 átvette a
feladatokat már jelentôsen nôtt a nemzetkö-
zi erôk száma. 2008-ban még csak a PRT mû-
ködött a tartományban a rendôrség mellett,

WAGNER PÉTER: 
BESZÉLGETÉS A PRT-RÓL

BEVEZETÔ

1 Éppen a fentiekre tekintettel tervezzük egy
„nulladik” beszélgetés rögzítését a PRT-8 pa-
rancsnokával, akinek kint léte alatt indultak el
a PRT-9 alatt kiteljesedô folyamatok.
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2009-ben megjelent magyar-amerikai OMLT
és az afgán hadsereg egyik zászlóalja. 2010
tavaszán, a PRT-8 alatt érkezett a Task Force
Mazar-i Sharif (TF MeS) nevû egység, amely
egy zászlóalj erejû német harci kötelék volt.
2010 nyarán az amerikai 10. hegyi hadosztály
egy százada települt a tartományba elsôsor-
ban az afgán rendôri erôket mentorálni.
Összességében tehát mire átvettem a PRT-t
már mintegy 800-1000 fônyi nemzetközi erô
többlet volt Baghlanban. Ebbe a létszámba
bele kell érteni a Khilagay-i bázis fejlesztését
végzô amerikai mûszaki erôket is. 

A mi idôszakunkban a PRT-8-hoz képest
új elemként jelent meg 2010 ôszén az ameri-
kai különleges erôk egyik egysége (Operatio-
nal Detachment – Alfa), amely Pul-i Khumri
járásban milíciákat kezdett szervezni koráb-
bi ellenállókból. Az OD-A valójában már a
PRT 8-as alatt is a tartományban tartózko-
dott, de az APRP programot aktív „partner-
ing”-elését nálunk kezdte meg. Majd 2011
elején egy amerikai falustabilizációs csoport
(Village Stabilization Team) kezdte meg mû-
ködését. A 10. hegyi hadosztálynak 2011 feb-
ruárjában kezdôdött meg a váltása az 1. gya-
loghadosztályra. Akkor ugyan még nem je-
lent meg, de már tervezték a Task Force 47
patronálásával egy tartományi gyorsreagálá-
sú század (Provincial Response Company)
felállítását. Ez nem lett volna más, mint egy,
az afgán rendôrség alárendeltségében lévô
afgán különleges mûveleti kötelék, és ennek
a létszáma, ha jól emlékszem 160 fôre rúgott
volna. Ennek már most mûködnie kellene,
de úgy hallottam, hogy még nem igazán mû-
ködôképes, sôt még talán a mûködés feltét-
eleinek csak a megteremtése folyik.

MMBBBB:: Mi az a Task Force 47?
LLPP:: A Task Force 47 az egész északi régió-

ban tevékenykedô német különleges mûve-
leti csoport, akik kimondottan az afgán rend-
ôrség patronálására koncentráltak akkor,
amikor mi odamentünk. 

MMMMBB:: Az amerikai szárazföldi erôk érke-
zésével párhuzamosan rengeteg amerikai he-
likopter is érkezett Észak-Afganisztánba. 

LLPP:: Az amerikai erôk megérkezésével az
északi régióba települt az amerikai negyedik
hadosztály légi dandárja mintegy 60-70 heli-
kopterrel, amelyek között fôleg Blackhawk,
Chinook és Apache típusok voltak. Ezek a
gépek egyrészt rendszeres körjáratokat tet-
tek az egyes PRT-k között személy- és anyag-
szállítási céllal, másrészt nagyon hatékonyan
tudták támogatni a folyamatban lévô kineti-
kai mûveleteket, nem beszélve a MEDE-
VAC képességrôl. A németek a saját CH-53-
as helikoptereiket személyszállításra és
MEDEVAC-ra használták. A mûveletek
alatt nagyon jelentôs volt a helikopterforga-
lom, ami azt jelentette, hogy éjjel nappal mû-
ködött a helipad. Volt olyan nap, hogy több
mint tíz légieszközt kellett tölteni, ami igen
komoly igénybevétel a kis létszámú kiszolgá-
ló személyzet szempontjából. Egyszerûen
képtelenség volt pihenniük.

Ezen az változtatott végül, amikor az ame-
rikai hadsereg megépítette a saját betono-
zott helipadját Khilagay bázisra és kitelepí-
tettek oda nagyteljesítményû szivattyúkkal
felszerelt tartálykocsikat, és így sokkal rövi-
debb idô alatt tudták föltankolni és útra boc-
sájtani a gépeket mint mi a hagyományos kis
szivattyúnkkal. Ez akkora idôben különbsé-
get jelentett számukra, hogy bár a PRT tábor
közelebb volt az aktuális harctevékenységi
körzethez, mégis érdemesebb volt a helikop-
tereknek Khilagay-on leszállni.

MMMMBB:: Milyen mûveletek folytak a PRT-9
idôszaka alatt? 

LLPP:: Mi közvetlenül a 2010. szeptember 18-i
parlamenti választások elôtt kerültünk ki.
Elvileg még folyt a Tauhid III hadmûvelet,
bár már csak ímmel-ámmal. A választások
biztosítása támogatása viszont kiemelt fel-
adat volt. A 2009-es választások után elôre-
látható volt, hogy a megelôzô másfél-két hó-
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napban és a választások idején ugrásszerûen
meg fog nôni az incidensek száma. Ez be is
következett, szeptember 16 és 18-a között
végig az ellenállóknál volt a kezdeményezés
és szinte az összes afgán és nemzetközi biz-
tonsági erôket lekötötték. 

A választások után az ellenállók tevékeny-
ségben egy körülbelül négy hetes szünet kö-
vetkezett be, úgy nézett ki, hogy a választá-
sok alatt ellôtték az összes puskaporukat.
Jöttek az információk, hogy elfogyott a lô-
szer, fegyverveszteségeket szenvedtek stb.
Ezt kihasználva kezdôdött meg az új hadmû-
veleti sorozatnak a kialakítása, amely a Jadid
nevet kapta. A Jadid hadmûvelet 2010 októ-
berétôl december végéig tartott, és azt irá-
nyozta volna elô, hogy stabilizálja Dand-e
Shahabuddin-t – amely az Uranus és a Pluto
utak által körülzárt háromszögletû terület
Pul-i Khumri járás északi részén – valamint
az Uranus fô ellátási útvonal közvetlen kör-
nyezetét. A hadmûvelet nagyobb sikert ho-
zott, mint tervezték, a viszonylag komolyabb
ellenállás, fôleg az Uránusz út mentén ha-
marosan megtört és végül fôleg afgán nyo-
másra belementek abba is a szövetségesek,
hogy az Uranus másik oldalán fekvô Dand-e
Ghori egy részébe is behatoljanak.  A mûve-
letek megindulása elôtt és azok elején általá-
ban intenzíven folytak a kiemelô mûveletek,
aztán jöttek a „hagyományos” erôk. 

MMMMBB:: Mi indokolta Dand-e Shahabuddin
jelentôségét?

LLPP:: Dand-e Shahabuddin északi része ha-
táros Baghlani Jadid járásnak azzal a részé-
vel, amit a már említett Tauhid III mûvelet
során 2010 elsô felében igyekeztek megtisztí-
tani. Az afgán katonai vezetés az APRP és a
leendô ALP-program (lásd késôbb) szem-
pontjából Shahabuddint kulcsfontosságúnak
ítélte, tehát azt mindenképpen meg kellett
tisztítani. Ugyanakkor ez a terület biztosítot-
ta a legjárhatóbb átjárót az ellenállók hagyo-
mányos hátországának számító Kandahári-

öv és Dand-e Ghori között. A terület sajáto-
san afgán beépített jellege miatt gépesített
erôkkel csak nehezen tartható ellenôrzés
alatt. Kiderült, hogy a téli idôszak miatt ko-
molyabb ellenállásra nem kell számítani. Az
afgánok azzal magyarázták, hogy végül is a
terepnek a növényzet által biztosított álcázó
képessége is szertefoszlik ilyenkor. Lényegi
fegyveres ellenállásra nem került sor.

MMMMBB:: Tehát a Jadid mûvelet során Pul-i
Khumri járás két területe Dand-e Shahabud-
din és Dand-e Ghori lettek pacifikálva.

LLPP:: Igen, de az csak a hadmûvelet alatt
kristályosodott ki az ISAF számára, hogy a
gyenge ellenállás miatt Dand-e Ghori egé-
szét is megpróbálják ellenôrzésük alá vonni. 

MMMMBB:: Ezek afgán-ISAF koalíciós mûve-
letek voltak vagy csak a nemzetközi erôk vet-
tek benne részt.

LLPP:: Minden esetben közös hadmûveletek
voltak, hiszen 2010-ben már kimondottan az
volt a cél, hogy az afgán biztonsági erôk mi-
nél nagyobb jártasságot, és önállóságot sze-
rezzenek. A Jadid hadmûveletet az ISAF
Északi Régiójának vezetése tervezte meg
ISAF és afgán erôk részvételével. A gyakor-
latot jól mutatja Joinaw település (Dand-e
Ghori) „bevétele”. Itt egy több órás, igen ko-
moly bombázás elôzte meg magát a különle-
ges erôk mûveletét is, majd utánuk érkeztek
az amerikai, német és magyar (OMLT) csa-
patok által támogatott afgánok erôk bevonu-
lása a területre. 

MMMMBB:: A Jadid hadmûvelet után volt még
más mûvelet is a PRT-9 idôszaka alatt?

LLPP:: Igen ez volt a Nowrouz hadmûvelet.
Ez is közös volt az afgánokkal, de ezt már af-
gán katonai vezetés tervezte meg. A Jadid si-
kere után Daud Daud rendôrtábornok, aki
az összes afgán fegyveres alakulatot irányí-
totta Baghlanban és az észak-keleti régióban
kierôszakolta ezt a mûveletet. Kezdetben az
ISAF Északi Régiójának parancsnoka Hans-
Werner Fritz tábornok mereven elzárkózott
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a Nowrouz támogatásától. Jelen voltam azon
a döntés elôkészítô törzsértekezleten, ahol a
törzs azt javasolta, hogy nem szabad ezt a
mûveletet végrehajtani, mert egyrészt nem
tudjuk hozzá biztosítani a megfelelô manô-
vererôket, másrészt az idôjárás miatt a légi
támogatás és a MEDEVAC is kérdéssé vál-
hatott volna. Sokan Daud tábornok ráme-
nôssége mögött saját politikai szándékait sej-
tették.2

MMMMBB:: Mi volt az Nowrouz hadmûvelet
célja?

LLPP:: A Kandahári-öv megtisztítása. Ez a te-
rület Baghlan Jadid járás északi, Kunduz tar-
tománnyal határos részén helyezkedik el.
Miután lezárták északon és délen a területet
(hasonló módon, mint ahogy az a Jadid-had-
mûveletnél Shahabudinnál) egyfajta kordont
képezve a terület körül, benyomultak két
irányból és felszámolták az ellenállást. Mind
a két hadmûveletnek (Nowrouz és Jadid) ko-
moly hibája volt, hogy ugyanakkor a keleti és
nyugati irányú menekülô utakat nem zárták
le hermetikusan és ennek következtében,
akik nem akartak ellenállni, azok egyszerûen
kitértek oldalirányban és elmenekültek.

MMMMBB::  Voltak áldozatok a Nowrouz had-
mûvelet során bármelyik oldalon?

LLPP:: Voltak, bár szerények. Az afgán biz-
tonsági erôk részérôl volt egy vagy két halott
maximum, és nagyon kevés sebesült, és a má-
sik oldalon sem lehetett igazán nagy veszte-
ségrôl beszélni, maximum talán tíz fô.

MMMMBB:: Milyen erôk vettek részt koalíciós
oldalon a mûveletekben?

LLPP:: Az ISAF minimális erôkkel vett részt,
például a Task Force MeS, ami ugyan úgy
mint mi, már a váltás idôszakában volt, ma-
ximum egy század erôt tudott kiállítani, de
azt sem egyben. Rajtuk kívül csak azt adta az
ISAF, amihez az afgán fél ragaszkodott: a

megelôzô SF kiemelô mûveletek, illetve TAP
(harcászati légi koordinátor), azaz a légiirá-
nyítók, akik tudták támogatni a mûveleteket
közvetlen légi támogatás kérésével és mûsza-
ki erôk, akik az IED-k hatástalanítását vé-
gezték. 

MMMMBB:: Afgán oldalról milyen erôk vettek
részt. Említette, hogy Daud tábornok vezet-
te a mûveletet. Ez meglepôen hangzik, hi-
szen ô rendôrtábornok volt, a rendôri erôk
felett rendelkezett az észak-keleti régióban,
viszont a fôerôket az afgán hadsereg, az
ANA adta.

LLPP:: Afgán részrôl, amit itt csak lehetett,
azt Daud összevont, még más tartományok-
ból is. Névlegesen ott volt a katonai törzs, a
209-es hadtest parancsnoka Mazar-i Sharif-
ból (Zalmay Weesa tábornok), Kunduzból a
2. dandár parancsnoka, akik elvileg irányí-
tották az ANA-erôket. Viszont az egész had-
mûveletnek a kidolgozása, megtervezés
Daud hadmûveleti fônökéhez köthetô, egy
afgán ezredeshez. Tulajdonképpen magát a
koncepciót ôk dolgozták ki, ôk irányítottak
és Daud volt az, aki az egésznek a mozgató-
rugója volt.

MMMMBB:: Mekkora afgán erôk vettek benne
részt? Csak azért kérdezem, hogy viszonyíta-
ni tudjuk ehhez az egy-két halotthoz. 

LLPP:: Hát a 209/2/3-as kandak (zászlóalj) az
éppen aktuális létszámán kívül, (ott is éppen
szabadságolási idôszak volt), szerintem ma-
ximum háromszáz fô körül lehettek, de errôl
az OMLT kellene megkérdezni. A rendôrség
részérôl, ha mindent beleveszek, olyan ezer
fô lehetett ott. Részt vett benne egy ANA
zászlóalj Kunduzból, mert Task Force MeS-
en kívül kb. hasonló erôkkel, ott a Task
Force Kunduz is.3 Még egyszer hangsúlyo-

2 Daud Daud tábornokot 2011 júniusában egy
merénylô megölte.

3 Németország két zászlóaljerejû harci köteléket
állomásoztat Észak-Afganisztánban, a már em-
lített TF MeS-t és a Kunduz tartományban állo-
másozó TF Kunduzt.  (Wagner Péter)
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zom, hogy amiben új volt ez az egész hadmû-
velet, hogy ez már afgán irányítású mûvelet
volt, amiben az ISAF csak úgymond kis tá-
mogató szerepet játszott.

MMMMBB:: Még a PRT-9 alatt véget ért a
Now-rouz hadmûvelet?

LP:: Nem. Pontosabban úgy mondanám,
hogy hivatalosan nem, gyakorlatilag viszont
igen. Tehát az ellenállás teljes mértékben
megszûnt a Kandahari-övben, Baghlani Ja-
did járás északi részében, ugyanakkor egyre
nyugtalanítóbb hírek érkeztek az ettôl kelet-
re fekvô Burka járásból.

MMMMBB:: Lehetett hallani a hírekben, hogy
ebben a járásban váratlanul intenzív harcok
alakultak ki. A tudósítások beszámoltak ar-
ról, hogy Daud tábornok és az afgán külön-
leges erôk is ott voltak.

LLPP::  Igen. Az elôzményekhez hozzá tarto-
zik, hogy a Nowrouz hadmûveletet megelôz-
te Észak-Afganisztán, keleti részein jó né-
hány hadmûvelet, amit szintén Daud tábor-
nok irányított, és korábban szintén bevehe-
tetlennek hitt területeket foglaltak el az el-
lenállóktól. A legutolsó ilyen terület az
Amu-Darja folyó mentén Imam Shahib járás
volt Kunduz tartományban. A lényeg, hogy
részben onnan a kiszorult erôk, részben a
még nálunk a Jadid majd a Nowrouz hadmû-
velet során kiszorult erôk egy jelentôs része
elkezdett Burkában gyülekezni. Ennek a já-
rásnak az az érdekessége, hogy alapvetôen
üzbég többségû és nem pastu. Információnk
szerint a Hakkani hálózat és az Üzbegisztáni
Iszlám Mozgalom (Islamic Movement
Uzbekistan) közösen, illetve megosztva ural-
ta ezt a térséget. Jelenlétüket nagyban akar-
ták építeni arra a barlangrendszerre, amit
egyébként a szovjet érában használtak a
mudzsahedek. Beszélgetéseink során több-
ször Daud tábornok is megerôsítette, hogy
az ellenállók egy olyan bázist akartak kiala-
kítani ott, ahonnan kiindulva egész Észak-
Afganisztánra ki tudják terjeszteni esetleges

hatalmukat. Ez azt jelenti, hogy logisztikai,
egészségügyi és kiképzô bázisokat akartak itt
létrehozni. 

Elôször tapasztaltuk azt, hogy a különbö-
zô ellenálló szervezetek valamilyen szinten
megegyezésre jutottak. Az IMU, a Hakkani
hálózat, a Hezb-i Iszlami Gulbuddin frakció-
ja, a tálibok között valószínûleg érdekegyez-
ség jöhetett létre bizonyos szinten. Egyre
ijesztôbb számokról érkezett híradás, a vé-
gén már négy-ötszáz fôs nagyságrendrôl be-
széltek, amely egy kicsit azért hihetetlen volt.
Daud – ezt csak késôbb hallottam – megint
kockáztatott, és megint bejött neki, tehát
nem volt olyan igazán lényegi ellenállás a ki-
emelô mûveletek után. Burkában lényegé-
ben a közös afgán és szövetséges SF mûvele-
tek már önmagukban sikeresnek bizonyultak
a nyílt ellenállás felszámolására.

MMMMBB:: Mi volt a kockáztatás? Nem tervez-
te meg eléggé? Túl kevés katonával ment
oda?

LLPP:: Azt mondom, hogy ha komoly ellenál-
lás van, nem biztos, hogy elég lett volna. 

MMMMBB:: Oda is ugyanezzel a létszámmal
ment?

LLPP:: Ezt már nem tudom, errôl a követke-
zô váltást kell megkérdezni.

MMMMBB:: Hogyan foglalná össze az olvasók
számára ezeknek a mûveleteknek a lényegét?

LLPP:: A Jadid és a Norwouz mûvelet olyan
területek megtisztítását célozta, amelyek ko-
rábban jelentôs mértékben az afgán ellenál-
lás ellenôrzése alá tartoztak. Az egész a
Tauhid I, II. III. hadmûveletekkel kezdôdött
amelyek még az elôzô PRT tevékenységére
estek. A Jadid és a Norwouz ezeknek a nem
túl sikeres hadmûveleteknek a folytatása
volt, amelyek célja az ellenôrzés kiterjeszté-
se volt. 

Mindegyik hadmûvelet sajátossága volt,
hogy szemben a korábbi esetekkel, az afgán
biztonsági erôk elôretolt bázisok (Forward
Operating Base, FOB) és mûveleti bázisok
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(Combat Outpost, COP) létesítése révén je-
len maradtak a megtisztított területeken.
Mire a PRT-9 hazatért az Uranus és a Pluto
út környéke megtisztításra került, Baghlani
Jadid járásban, Dand-e Shahabuddinban és
Dand-e Ghoriban több mint féltucat COP
vagy FOB épült vagy volt építés alatt. 

MMMMBB:: A mûveletek hatására jobb lett a
biztonság? A PRT ki tudott menni olyan te-
rületekre, ahova korábban nem tudott? 

LLPP:: Olyan helyekre, ahova korábban nem
mehettünk el, ezek után a hadmûveletek
után eljutottuk, pl. Dand-e Ghori, Dahan-e
Ghori, Baghlani Jadid egyes részeibe. A
Pluto és az Uranus felszabadult, bár az utób-
bit mi nem is igazán használtuk. Ezzel pár-
huzamosan mi folyamatosan jelentettük,
hogy nem csak Burkába, hanem Dushiba is
állandóan szivárognak át a kiszorított ellen-
álló erôk, de ezzel nem tudtak vagy nem
akartak foglalkozni. Ennek következtében a
Zodiac fô ellátási útvonalon viszont egyre
nôtt az események száma. Fôleg az amerikai
erôket támadták, de nekünk is volt egy-egy
eseményünk és Tala wa Barfak járásban is.

MMMMBB:: Áttekintettük idáig, hogy milyen
harci cselekmények voltak a Baghlan tarto-
mányban a PRT-9 hat hónapja alatt, ám eb-
ben az újjáépítési csoportnak nem-harcoló
alakulat révén nem jutott szerep. Mi történt
a magyar PRT életében ez idôszak alatt, ho-
gyan fejlôdött ez a katonai szervezet, milyen
új képességekkel bôvült? 

LLPP:: Mozgalmas hat hónapunk volt. A
SUAV (Short-range Unmanned Air Ve-
hicle) képesség nem számított teljesen új-
nak, viszont alattunk teljesedett ki az alkal-
mazása. Az elôzô PRT-vel érkezett ki, és ab-
ban az idôszakban leginkább a gépek kipró-
bálása és a fellépô technikai problémák
megoldása folyt (pl vírusos volt a konzol). A
PRT-9 idôszaka alatt kihoztuk a rendszerbôl
a maximumot, azaz a tábor biztonságának
támogatásán kívül képessé váltunk a fonto-

sabb városi rendezvények és események
megfigyelésére, a tábor környékén folyó mû-
veletek biztonsági támogatására, nappali és
éjszakai alkalmazásra, stb. Hatótávolságon
belül konvojkísérésre vagy útvonal felderí-
tésre is tudtuk használni a pilótanélküli esz-
közöket, amely Sahabuddinban és az Ura-
nus-on kimondottan hasznos volt. A SUAV
esetében az egyetlen korlátot az jelentette,
hogy a légtérhasználat tekintetében nem mi
élveztük a prioritást, hanem a hadmûvelete-
ket támogató amerikai és német repülôesz-
közök.

MMMMBB::  Ezen azt kell értenünk, hogy ez a
két nemzet is rendelkezett SUAV vagy UAV
repülôeszközökkel, amelyek tevékenységét
zavarhatták volna a magyar eszközök?

LLPP:: A németek rendelkeztek ilyen eszkö-
zökkel, és ha ôk röptettek, akkor mi nem re-
pülhettünk. De inkább arról volt szó, hogy
ha helikopterek voltak a levegôben, akkor
nem lehetett repülni, ez pedig a mi idôsza-
kunkban gyakran megtörtént.

MMMMBB:: Volt a SUAV-ok mellett más tech-
nikai jellegû fejlesztés?

LLPP:: 2011. január elején vette át a PRT az
elsô Navistar MRAP-eket Mazar-i Sharif-
ban. Jókora késéssel érkeztek, de generációs
ugrást jelentettek színvonalban és biztonság-
ban. Ez a váltás megoldotta a konvojmûvele-
teink során fellépô zavarás és híradás állan-
dó problémáját, és ha Humwve-kat is be kel-
lett rakni a konvojba, akkor már volt annyi
híradóeszközünk ezekre a gépekre, amelyek
kompatibilisek voltak az MRAP-ek híradó
eszközeivel, ami nagyban javította a menet-
híradás minôségét. Összességében minden-
képpen nagyobb biztonságérzetet és kom-
fortfokozatot adott az állománynak. Az már
az elejétôl világos volt, hogy csak szilárd bur-
kolaton lehet használni az MRAP-et. Ami-
kor bementünk velük Dahan-e Ghoriba, ak-
kor már kiderült, hogy terepen sokkal elôny-
telenebb, mint a Humwve.
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MMMMBB:: Mennyi kiképzést kaptak a kato-
nák az új jármûvekre?

LLPP:: Szigorúan elô volt írva, hogy egy, azt
hiszem, 40 órás, egy hetes kiképzést kell
megcsinálni Mazar-i Sharifban, amit Camp
Spann-ben kaptak meg a katonák, a végén
egy vizsgával. Ebben sok technikai ismeret
mellett a biztonsági rendszabályok ismerte-
tése és gyakorlat is volt, bár nem túl sok. Az
amerikai tanfolyamot követôen magunknak
rengeteg vezetési és technikai gyakorlatot
szerveztünk, mielôtt úgymond éles bevetésre
mentünk volna. Ezek a gyakorlatok az ugyan-
csak végrehajtott megelôzô lôgyakorlatokkal
együtt már kellô jártasságot adtak az állo-
mány részére az éles bevetésekhez is. 

MMMMBB:: A PRT-8 tevékenysége végén je-
lent meg egy teljesen új feladat, az infoops.
Viszont a PRT-9 volt az elsô, amely élvez-
hette ennek hasznát is. Miért lett erre egy-
szerre szükség? 

LLPP:: A PSYOPS mellett új elemként jelent
meg az INFOOPS4. Kezdetnek kimondottan
a „passzív” INFOOPS módszereit alkalmaz-
tuk a magunk szintjén, de magasabb szinten
már az „aktív” eszközök is szerepet kaptak.
A lényeg, hogy a kulcsbeosztású vezetôkrôl
(key leader) kellett az információikat gyûjte-
nünk és rendszereznünk. Nagyon fontos volt
számunkra, hogy a hibák elkerülése végett
jól ismerjük afgán partnereinket. Tulajdon-
képpen ez volt az ok, a tisztánlátás igénye,
ami életre hívta ezt a fajta tevékenységet. Ez
már csak azért sem volt teljesen haszontalan,
mert egyes afgán vezetôk esetében fennállt a
veszélye, hogy nem teljesen ôszinték az

ISAF-fel szemben. A PRT-9-ben a PSYOPS
részlegünk egyik kolléganôje került kijelö-
lésre, hogy ezt a feladatot csinálja, és tartsa a
kapcsolatot az RC-N ilyen részlegével. A
kolléganô a találkozások elôtt felkészített,
hogy tudjam, hogy kivel is fogok találkozni,
kivel állok majd szemben és mit is várhatok
tôle, és ô írta meg azokat meg a jelentéseket
késôbb. Ô gyûjtötte össze a PRT más munka-
társaitól is az információkat, ha hasonló jel-
legû tárgyalásokon vettek részt, illetve ellát-
ta ôket információval a kért személyekkel
kapcsolatban. Természetesen ô maga is vég-
zett elemzô munkát, amelynek eredményei
bekerültek a PRT és az ISAF rendszerébe is.
Az RC-N is elégedett volt munkájával, elis-
merést is kapott. 

Az elemzô munka révén kapcsolati háló-
kat sikerült felrajzolnunk. Ezeket a mások
által is pontosított és bôvített hálókat aztán
az alárendeltek is használni tudták. A ma-
gam részérôl nagyon hasznosnak ítéltem ezt
a fajta munkát még akkor is, ha csak gyer-
mekcipôben járt. A hazai viszonyok között
is foglalkozni kéne vele. Odakint egy idô
után az INFOOPS-os kolléganô is állandó
tagja lett a napi biztonsági értekezleteink-
nek, így minden részleg kamatoztatni tudta
a másiktól kapott infókat a saját területén
is. Olyan volt ez, mint egy puzzle, ahol az
egyes szilánkokból össze lehet állítani egy
teljes képet. 

MMMMBB:: Az elmúlt évektôl napjainkig men-
nyit javult a magyar PRT logisztikai ellátott-
sága, felszerelése?

LLPP:: A felszerelés egyértelmûen javult
technikai szempontból, ugyanakkor azért azt
is figyelembe kell venni, hogy nagyon sok
minden elhasználódott. Mióta hazajöttünk
kimentek az új páncélozott Rába teherau-
tók, igaz ezek zömét a Nemzeti Támogató
Elem (NTE) kapta. Velük együtt érkezett
két páncélozott Unimog mentôautó, bár már
azoknak is hamarabb kint kellett volna lenni-

4 Az INFOOPS vagy információs mûveletek
(Information Operations) célja az ellenség
szándékainak és mûködésének megértése és
ezek befolyásolása információk révén.  Az
INFOOPS magába foglalja az információ gyûj-
tését, elemzését, egységes terjesztést, és a kü-
lönbözô célcsoportok befolyásolását.  
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ük. Viszont maga az utánpótlás az NTE lét-
rehozásával, nem érzem azt, hogy javult vol-
na, már csak azért sem, mert a PRT szem-
pontjából, ami rendelkezik mindenfajta
olyan szervezeti elemmel, ami lehetôvé teszi
a saját logisztikai gazdálkodást egy plusz lép-
csôfokot jelentett csak beépítve. Ez eseten-
ként csak pár nap késést jelentett, de igazán
bosszantó volt, amikor az ember mással fog-
lalkozott volna inkább. Ráadásul esetenként
még külön magyaráznom kellett az NTE fe-
lé, hogy erre vagy arra miért van szükségem.
Aki emberek élete fölött kell, hogy döntsön,
illetve a CIMIC és fejlesztési pénzek révén
tízmilliók fölött gazdálkodik, annak miért
kérdôjelezik meg, hogy szüksége van bizo-
nyos dolgokra? 

Úgy gondolom, hogy egy parancsnokot
azért küldenek oda, mert az felkészült és tud-
ja, hogy mikor milyen döntést hoz. A többi
afganisztáni misszió és egyéni beosztások
szempontjából az NTE pozitív dolog. Alap-
vetôen mi is jó munkaviszonyban voltunk, kü-
lönösen a másodikkal, de a PRT lehet, hogy
meg tudta volna oldani ezt a feladatot egy ki-
csit gyorsabban, mint az NTE-n keresztül.

Különösen nagy gondot jelent az új ameri-
kai eszközök és akkor beleértem a Humwve-
ket is, ami három évvel ezelôtt még nem vol-
tak, illetve most már négy éve. Ezeknek az
alkatrészellátása különbözô okok miatt na-
gyon komoly gondot jelentett, akár az abron-
csok, akár az egyéb motorikus vagy erôátvi-
teli részegységek szempontjából.

MMMMBB:: Ezt NTE intézte az amerikaiakkal
vagy az amerikaiak közvetlen a PRT-val?

LLPP:: Ezt is az NTE intézte hivatalosan, de
a gyakorlat az volt, hogy szükséghelyzetben
magunk próbáltunk intézni dolgokat a
Khilagay-i amerikai bázison. De ez csak így
„fû alatt” ment, meg haveri alapon maxi-
mum és nem egy komoly tételben.

MMMMBB:: Ha összehasonlítod a magyar kato-
na felkészültségét egy másik nemzet katoná-

inak felkészültségével, hol tudnád elhelyezni
egy tízes skálán?

LLPP:: Felkészültségben én úgy gondolom,
hogy a magyar katonák nem rosszak, fôleg,
hogy többen nem elôször járnak már a had-
mûveleti területen. Felszereltségben fôleg
híradó-berendezésben, fegyverzetben azért
vannak komoly lemaradásaink, az éjszakai
harcképesség évek óta egy sarkalatos hiá-
nyosság.

MMMMBB:: Az éjszakai harcképesség miért
kell?

LLPP:: Be kell látni, hogy a háború az éjszaka
nem áll meg. A feladatokat végre kell hajta-
ni nappal és éjszaka, ha mi nem megyünk ki
éjszaka járôrbe, majd odajön az ellenség. El-
várják az afgánok, hogy menjünk velük éjsza-
ka, vagy menjünk segíteni éjszaka, de a szö-
vetségesek is elvárják. Volt több éles példa is
rá, hogy menni kellett éjszaka is. És hát éj-
szakai harcképesség nélkül azért ez – hogy is
mondjam – nem egy leányálom. 

MMMMBB:: Ha jól emlékszem amerikai sebé-
szek is voltak a táborban. A PRT-9 alatt ér-
keztek?

LLPP:: Az elôretolt sebészeti csoportot (For-
ward Surgical Team, FST) örököltük. Rop-
pant hasznosnak bizonyult a hadmûveletek
alatt. Már 2010. októberben el akarták ôket
vinni, kisebb „közelharcot” kellett vívni az
amerikai vezetéssel, hogy ne tegyék. Végül
Fritz tábornok az ISAF Északi Régiójának
parancsnok nekünk adott igazat. Azzal ér-
veltünk, hogy jön a rossz idô, tehát a helikop-
teres kiemelés azért nem olyan biztos, illet-
ve, ha földön kell szállítani akkor ott Pol-e
Kumrin keresztül kell a sebesülteket átszállí-
tani Khilagayra. Oda akarták áttelepíteni az
FST-t. Ez akkora idôveszteséget jelentett
volna, hogy az aranyórát nem tudják biztosí-
tani. Tehát az éppen folyamatban lévô Jadid
hadmûvlet és az akkor már tervezés alatt ál-
ló Nowrouz hadmûvelet szempontjából sok-
kal jobb lenne, ha ott maradna az FST a tá-
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borunkban erre a téli, borongós idôszakra.
És tényleg így is lett és hasznosnak bizonyult
a döntés. Különösen kiütközött ez a néme-
tek ellen februárban végrehajtott öngyilkos
merénylet során. Nagyon sok dolgunk volt.
Ha jól emlékszem, kilenc áldozatot hoztak
be hozzánk. A sátorkórházuk Role-2 szintû
volt, ahol három mûtôben egyszerre három
súlyos sérültet tudtak ellátni. Az amerikai és
magyar katonák megfeszített erôvel küzdöt-
tek a német bajtársaik életéért. Sajnos hár-
mukat már nem tudták megmenteni. De a
többiek közül többen is a gyors és szakszerû
ellátásnak köszönhették, hogy túlélték a
szörnyû támadást. Az FST-t végül csak haza-
érkezésünk után, áprilisban vitték át Khila-
gayra, tehát felszabadult a sportpálya, ahová
a sátraik települtek a táborunkon belül.

MMMMBB:: Rajtuk kívül még voltak más ame-
rikai egységek is?

LLPP:: Akkor még, ami újnak számított, a fa-
lustabilizációs csoport, akik ott 2010 kará-
csony környékén költöztek be, de inkább
csak januárban.

MMMMBB:: Ez más mint az Atmospheric 
Team?5

LLPP:: Más. Az Atmospheric Team kimon-
dottan csak a közvéleménnyel, a közhangu-
lat letapogatásával foglalkozott. Hol voltak,
hol nem. Ha jól emlékszem, több tartomány-
ban is volt feladatuk. Nálunk eltöltöttek egy
idôt, aztán mentek tovább, majd visszajöttek,
de lehet, hogy csak két napot voltak, aztán

megint mentek tovább. Egy afgán tolmács-
ból és két elemzôbôl állt a csapatuk, egy civil
terepjáróval járkáltak tartományban. De az
is elôfordult, hogy csak egy elemzô tartózko-
dott a táborunkban. 

MMMMBB:: Akkor mi volt a falustabilizációs
csoport? 

LLPP:: A falustabilizációs csoport (Village
Stabilization Team) ha jól emlékszem hat
vagy hét fôbôl állt, egy ôrnagy volt a parancs-
nok. Az OD-A-t irányító CF SOCC-A6 pa-
rancsnoka, Miller dandártábornok volt az,
aki azzal a kéréssel fordult hozzánk még
ôsszel, hogy ezek a fiúk majd szorosan
együttmûködnek az OD-A-val az APRP
program kapcsán. Egyfajta párhuzamosságot
éreztem tevékenységükben és némi bizal-
matlanságot a PRT-vel szemben. Sok olyan
feladatuk volt, amit a PRT is végzett. 

MMMMBB:: Lehet tudni, hogy mit csinálnak? 
LLPP:: Amíg én ott voltam, addig alapvetôen

a munkafeltételek kialakítása folyt csak-
. Csak akkor kezdtek el kijárkálni, fôleg az
OD-A-hoz. Az információgyûjtés idôszaká-
ban voltak, de tudtuk, hogy az ôrnagynak is
elég komoly fejlesztési pénz van a zsebében. 

MMMMBB:: Többször említette már az OD-A-
t, az amerikai különleges alakulat 12 fôs egy-
ségét. Ôk mit csináltak a tartományban?

LLPP:: Az OD-A már a mi váltásunk érkezé-
se elôtt kint volt, viszont szerintem ténylege-
sen az aktivitásukkal csak a választási idô-
szakban találkoztunk. A választások elôtt
Dand-e Shahabuddinban létrehoztak egy
COP-t (Combat Outpost) azoknak az volt el-
lenállóknak, akik 2010 márciusában össze-
vesztek a tálibokkal és átálltak a kormány-

5 Az athmospheric team-ek egyfajta közvéle-
ménykutatást (és nem hírszerzési tevékenysé-
get) végeztek a helyi lakosság körében. A cso-
port egyik fele az ISAF alkalmazásában álló ci-
vilek voltak, másik részük tolmácsként és kér-
dezôbiztosként dolgozó afgánok. A magyar
PRT-ben is idôként megjelenô csoport két ame-
rikai kontraktorból és egy afgánból állt. Az ath-
mospheric team-ek tevékenysége az ISAF regi-
onális parancsnokságainak INFOOPS részlegé-
hez volt bekötve. (Wagner Péter) 

6 Combined Forces Special Operations Compo-
nent Command – Afghanistan. A CF SOCC-A
feladata az amerikai alárendeltségben (tehát
nem ISAF) lévô különleges erôk (amerikai,
jordán, cseh, stb.) terrorizmus ellenes mûvele-
teinek vezetése, irányítása.  (Wagner Péter)
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hoz. Van egy afgán program, az Afghan Peace
and Reintegration Program, amelynek kere-
tében az átálló ellenállóknak a társadalmi
reintegrálása történik. A shahabuddini ellen-
állókat ebben az APRP programba helyezték
el, amely elvileg békés civileket faragna az el-
lenállókból civil szakmákra történô átképzés-
sel. A valóságban ezeket a reintegráltakat az
amerikaiak elkezdték felfegyverezni.

MMMMBB:: Egy fajta kormánypárti milíciát
hoztak belôlük létre?

LLPP:: Igen, és mindenki úgy emlegette ôket
kezdetben, hogy az „APRP-sek”, vagy a
„reintegtáltak”.

MMMMBB:: Mi köze volt ehhez az OD-A-nak?
LLPP:: Elvileg az OD-A együtt települt volna

ezzel a milíciával, hogy segítsék megvédeni
magukat a tálibok támadásaitól, akik termé-
szetesen árulóként tekintettek erre a cso-
portra. Az amerikai vezetés megígérte az af-
gánoknak, hogy ez a választások elôtt, azaz
szeptember 18-a elôtt megtörténik. Ez azon-
ban nem történt meg, a tálibok pedig szep-
tember 18-án elfoglalták a COP-t Sahabud-
dinban, megölték a reintegráltak egy részét.
Amikor az afgán, német és amerikai erôk
visszafoglalták a COP-t, csak utána marad-
tak ott az amerikai különleges erôk. Idôköz-
ben a Sahabuddini COP-ban már csak az
idôközben ALP-sekké (Afghan Local Police)
lett APRP-sok vannak, de az OD-A egy má-
sik COP-on továbbra is ott maradt, hogy ké-
pezzék és támogassák ezeket fegyvereseket.

MMMMBB:: A PRT-nek jutott bármilyen szerep
a reintegrációs programban?

LLPP:: Igen. Az RC North szintjérôl kaptunk
utasítást, hogy ki kell jelölni egy APRP-vel
foglalkozó összekötô tisztet vagy többet. Mi
egyet jelöltünk ki, meg egy helyettest. Alap-
vetôen az Enyedi Attila ôrnagy vitte ezt a
szerepet, akinek már komoly tapasztalatai
voltak, hiszen ebben a régióban volt koráb-
ban összekötô parancsnok az egyik elôzô
PRT-ban. Nagyon hamar, nagyon személyes,

jó kapcsolatot épített ki a reintegráltakkal.
Talán mondhatom, hogy kezdetben nekünk
sokkal jobb kapcsolatunk volt velük, mint az
OD-A-nak. De aztán az OD-A úgymond „ki-
sajátította” az APRP-sokat és a végén telje-
sen el is szeparálta tôlünk ôket. 

MMMMBB:: 2006 óta a PRT egyre jelentôsebb
CIMIC kerettel rendelkezett, segített ez a
forrás valamilyen formában a jobb együtt-
mûködés kialakításában? 

LLPP:: Szeretném hangsúlyozni, hogy fontos
pozitívumnak tartom, hogy a Magyar Hon-
védség felismerte a maga részérôl, hogy ami-
kor a kinetikai mûveletek kerülnek elôtérbe,
akkor ezzel párhuzamosan az ellentételezô
anyagi lehetôségeket is növelni kell, lásd
CIMIC-keretet 2011-re csaknem 30%-kal
emelték. A dolog szépséghibája, hogy 2010-
ben egyetlen fillért nem kaptunk fejlesztésre,
bár ez nem a Honvédség hibája volt. Ennek
ellenére úgy gondolom, hogy a CIMIC-es
szakembereink sikeresek voltak, jól felké-
szültek, majdnem mindenki már a többedik
misszióját húzta kint le. Sajnos, ami elvárás
lesz majd az átmenet idôszakában, az igazi
nagy volumenû fejlesztésekhez már nem ren-
delkeznek kellô szakmai tapasztalattal.
Ezért kell mindenképpen a civil fejlesztési
tanácsadó, vagy fejlesztési tanácsadó cso-
port, mint ahogy ez más PRT-knál szokás. A
CIMIC, azt a szerepét, amit kell, tehát a ka-
tonáink, a PRT jelenlétének elfogadottságát
biztosítsa, biztosítani tudja. Erre a jelenlegi
keret – úgy gondolom – elegendô. Sôt ebbôl
próbáltuk valamilyen szinten a fejlesztési hi-
ányosságokat is pótolni, bár csak nagyon sze-
rény mértékben volt rá lehetôségünk.

MMMMBB:: Mennyi volt a PRT-9 alatt CIMIC-
keret?

LLPP:: 2010-ben 155 millió forint. Ezen osz-
tozott idôarányosan a PRT 8. és 9. váltása.
Azaz a PRT-9 kb. ennek a felével gazdálkod-
hatott. De ebben a CIMIC keretben minden
benne van. Amikor a tábor bejárata elôtti út-
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keresztezôdést elmosta az ár, azt is a
CIMIC-keretbôl kellett rendbe hoznunk
több tízmillióért, holott arra jó lett volna itt-
hon külön forrást találni, mert ezzel jelentô-
sen csökkent az afgánok felé végrehajtott
projektek száma. Az aktivitásunkat befolyá-
solta az idôjárás is. Téli idôszakban kevesebb
projektet tud az ember lefuttatni. A mi idô-
szakunk alatt túlsúlyba kerültek a biztonsági
beruházások. Nagyon sok igény érkezett az
afgán kormányzati és biztonsági erôk részé-
rôl, például COP-ok, vagy ellenôrzô-áteresz-
tô posztok (EÁP) építésére az éppen egyre
feszültebbé váló biztonsági helyzet miatt.

MMMMBB:: Ilyen helyzetben mi tudott biztosí-
tani a PRT, HESCO bástyákat?

LLPP:: Az afgán fél azt várták tôlünk, hogy
komplett, felépített EÁP-t kapjanak, lakókon-
ténerrel, klímával, fûtéssel, villannyal, vízellá-
tással. Tehát kacsalábon forgó palotákat. Eb-
bôl ismét volt némi kis konfliktus. Amikor el-
magyaráztuk nekik, hogy ha ôk beleadnák leg-
alább a kétkezi munkájukat, akkor lehet, hogy
több helyen tudnánk szerényebb EÁP-kat épí-
teni. De még erre sem voltak hajlandók. Azzal
szembesülni kellett, hogy ôk mindent úgy vár-
nak, hogy az – szerintük – jár nekik. 

MMMMBB:: Azért sikerült ezt néha kiküszöböl-
ni, vagy rávenni ôket, hogy maguk is hozzájá-
ruljanak valamivel?

LLPP:: Én elmondtam nekik, hogyha a kért
projektet a kívánságuknak megfelelôen és a
magyar szabályoknak megfelelôen folytatom
le, akkor hónapok kérdése lesz, hogy meg-
kapják. Amennyiben a munkagépeket vagy
munkaerôt hozzáadják maguk, akkor való-
ban napok alatt tetô alá lehetne hozni a pro-
jektet. Márpedig nekik napokon belül kellett
volna. Próbáltunk még más forrásokat is fel-
hajtani. Az RC-N parancsnokságon volt egy
ún. támogató parancsnokság, ami az ilyen
erôdítésekkel foglalkozott. Kértük az ô segít-
ségüket is több-kevesebb sikerrel, de inkább
kevesebbel. Ott se mi voltunk a prioritás. 

A másik akadályozó tényezô a magyar sza-
bályzórendszer kérdése volt. A CIMIC keret
három részbôl áll, és az egyes kereteket nem
lehetett csak úgy átcsoportosítani a helyzet
által megkövetelt célokra. Ez viszont akadá-
lyozta a parancsnokot abban, hogy a rendel-
kezésre álló keretet a felmerülô szükségle-
teknek megfelelôen tudja hatékonyan és
operatívan felhasználni. Ebben az ügyben
azt sikerült elérni, hogy végül elég lett volna
utólag engedélyeztetni az egyes keretek kö-
zötti átcsoportosítást. Természetesen nekünk
sem volt érdekünk, hogy a biztonsági beru-
házások miatt azért teljesen háttérbe szorul-
jon az infrastruktúra, a közegészségügyi, vagy
az oktatás fejlesztése. 

MMMMBB:: Ki voltak az afgán kormány képvi-
selôi a PRT-9 alatt? Elsôsorban a kormány-
zóra, tartományi rendôrfônökre gondolok. 

LLPP:: A rendôrség vezetôje Abdul Rahman
Rahimi tábornok volt, számomra ingatagnak
tûnt a helyzete. Többször is szóba került,
hogy le fogják váltani. Volt, hogy pár napra
el is tûnt, elment Kabulba. Próbált ott úgy-
mond „kavarni”. Végig hangsúlyozta, hogy ô
hivatásos rendôrtiszt, és afgán hazafi, akinek
az egyetlen célja, hogy az afgán nemzetnek
jobb legyen. Elmondta, hogy a magánéletben
ô milyen sikeres üzletember, és hogy neki
nem lenne erre a beosztásra semmi szüksé-
ge, és csak öntudatból fakadóan csinálja ezt.
Daud tábornok is bizalmatlan volt vele szem-
ben. Egy alkalommal Daud négyszemközt
bizalmasan kérdezgetett engem, hogy mi a
meglátásom vele kapcsolatban 

Számomra, fôleg az elején, nem tûnt iga-
zán hatékony parancsnoknak. Nagyon hagy-
ta maguktól folyni a dolgokat, amit ô késôbb
azzal magyarázott, hogy végül is ô pastun
származású, az emberei meg fôleg tadzsik
származásúak. Ô három csoportba sorolta az
embereit: A legkevesebben azok vannak,
akik becsületesen teszik a dolgukat. Vannak,
akik mindenfajta törvénytelen dolgokat kö-
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vetnek el és mellette csak azt a feladatot
hajtják végre, amit nagyon muszáj. A harma-
dik kategóriába azokat sorolta, akik egyér-
telmûen támogatják az ellenállókat. Ez a két
utóbbi csoport az, akik többségben vannak,
és neki nem igazán van ráhatása ezekre az
emberekre. Többször mondtam neki, hogy
ezen hogyan lehetne változtatni az én meglá-
tásom szerint. Ott volt mellette az amerikai
Police Mentoring Team vezetôje, Taylor szá-
zados, aki szintén próbált neki sokat segíte-
ni. Kezdetben elég hideg volt a kapcsola-
tunk, tehát rideg és formális. A végére vi-
szont egy egészen jó viszonyba kerültünk és
mi is kézenfogva járkáltunk, meg ölelgetett,
ahogy a legjobb barátokkal szokás tenni Af-
ganisztánban. 

MMMMBB:: Milyen volt a kapcsolata a Munshi
Abdul Majid kormányzóval, mit lehetett ró-
la tudni?

LLPP:: A kormányzóval nekem személy sze-
rint nagyon jó kapcsolatom volt, úgy gondo-
lom, kezdetben volt egy-két súrlódásunk, és
az elején talán egy kicsit túl kritikus hangne-
met engedtem meg a magam részérôl. Bár
ezt a végén is megtettem néhányszor, amikor
felhoztam neki ugyanazokat a hibákat, mint
az elején. Mindent, amit nem tudtak megol-
dani, azt próbálták a mi nyakunkba és az
ISAF nyakába varrni. Jeleztem is, hogy ez így
nem lesz jó, ha ôk itt át akarják venni elôbb-
utóbb a saját sorsuk irányítását, akkor meg
kell birkózniuk ezekkel a feladatokkal.

Igyekeztem nyílt kártyákkal játszani, nem
akartam ellentmondások csapdájába esni so-
hasem. Elmondtam, hogy milyen lehetôsége-
ink vannak és azt is, hogy mire nem vagyunk
képesek. Ez nem tûnt úgy, hogy mindig fel is
fogja. 

MMMMBB:: Majid kormányzó korábban Ba-
dakshan tartomány vezetôje volt és életrajza
szerint Baghlan tartományban született. Vol-
tak helyi kapcsolatai? 

LLPP:: Nekem meggyôzôdésem, hogy ô azért

került erre a posztra, mert mind a kormány-
zatnál, mind az ellenállásban megvoltak
azok a kapcsolatai, amik alkalmassá tették
arra, hogy az afgán nemzeti megbékélés prog-
ramot sikerre vigye, de nem érte el a célját.
Míg az elôzô helyén Badakshanban a köztu-
datban sikeres kormányzó volt, itt nem tu-
dott az lenni. Ezt ô részben azzal magyaráz-
ta, hogy ugye tôkében nem voltunk túl erôs
PRT, ezért nem tudott annyi tôkét a fejlesz-
tésekre összeszedni, mint az elôzô posztján.
Ugyanakkor ôróla is többször elhangzott,
hogy le fogják váltani. Az ISAF is elégedet-
len volt vele, bár hozzáteszem, hogy ahány-
szor személyesen megjelent az RC North-nál
valamilyen rendezvényen vagy konferencián,
utána kicsit mindig jobb volt róla a véle-
mény, mert határozott elképzelései voltak.
Érzôdött, hogy a többi kormányzó szemében
is, már csak koránál fogva is, ô az úgymond
rangidôs. Még mielôtt én kimentem volna,
Oberammergauban részt vettem egy a PRT-
ról szóló NATO tanfolyamon. Ott elhatároz-
tam, hogy akármilyen is lesz az „én kormány-
zóm”, nekem, mint a PRT parancsnoknak az
a feladatom, hogy az ô munkáját, az ô hely-
zetét támogassam. 

MMMMBB::  Kikkel volt még rendszeres kapcso-
latod?

LLPP:: A kormányzón kívül még a tartományi
súra7 (tanács) vezetôjével találkoztam rend-
szeresen. Ô ott volt a heti biztonsági értekez-

7 Tartományi szintû választott testület. Az állam-
fôi választásokkal egy idôben tartják minden
tartományban. Tartományi szinten ez a legma-
gasabb szintû választott testület. Baghlanban
15 képviselô van a súrában, a szervezet formá-
lis jogkörei igen korlátozottak, ám az informá-
lis kapcsolatok itt is mûködnek. Kandahár tar-
tományi súrájának vezetôje Ahmed Wali
Karzai, az államfô féltestvére volt. Elvileg sze-
rény lehetôségei voltak a tartományi politika
irányításába, a valóságban a legbefolyásosabb
ember 2010. júliusi haláláig. (Wagner Péter)
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leteken és néha külön is bejárt a táborba. Az
amerikaiaknak voltak vele problémáik, vala-
melyik újság meg is írta, ha jól emlékszem.
Számunkra azonban ô volt a helyi tanács vá-
lasztott vezetôje, tehát ezt nekünk el kellet
fogadni. Ismertük a múltját, tudtuk, hogy mi-
lyen üzletei vannak, és milyen kapcsolatai,
ugyanakkor nem lehetett nem figyelembe
venni. Arról nem is szólva, hogy több olyan
forrás is volt, akik megerôsítették azt, hogy
tulajdonképpen a legbefolyásosabb ember a
tartományban. 

MMMMBB::  Mennyire segítette, vagy nem segí-
tette a civil tanácsadó (CIVREP) jelenléte a
te munkádat, vagy miben tudtatok együttmû-
ködni, együtt dolgozni? Mennyire volt szá-
modra hasznos, hogy ô ott volt?

LLPP:: Nem volt ott végig, a hat hónapból úgy
körülbelül két hónapot töltött. Valamikor
2010 novemberében hazarendelte a Külügy-
minisztérium. A váltótársa akkor érkezett
meg, amikor én már úton voltam hazafelé
Masar-e Sharifban. Amíg ott volt a CIVREP,
roppant hasznosnak találtam. Nagyon nagy
tapasztalattal bírt, ismerte nagyon jól a helyi
viszonyokat, mind a társadalmi, politikai,
gazdasági szempontból. Ismerte, beszélte a
helyi nyelvet, éppen ezért tekintélye volt a
helyiek elôtt is. Nagyon jó kapcsolata volt az
NGO-kal, és az egyéb szervezetekkel.

Sok mindenre rá tudott világítani, amire
mondjuk az átadás-átvétel során nem volt
idônk az elôdömmel. Összesen két napunk
volt az átadás-átvételre az augusztusi sajná-
latos eseményekbôl kifolyólag. Annak elle-
nére, hogy elôtte is voltam már kint, és a
szemrevételezés során Boldizsár ezredessel
már akkor is sokat beszélgettünk, a civil kép-
viselô nagyon sok mindenre rá tudott mutat-
ni. Például, hogy stratégiai szinten ez az
egész afganisztáni szerepvállalás hol tart, mit
csinál a nemzetközi közösség és Magyaror-
szág. Mi katonák hajlamosak vagyunk csak a
szûken vett katonai feladatokat látni.

MMMMBB::  Erre az itthoni felkészítésben nem
volt elég hangsúly? 

LLPP:: Más valamit hallani, és más valamit
megélni. Boldizsár Gabi azt mondta, hogy
nekem szerencsém lesz, mert én majd meg-
kapom a fejlesztési pénzeket8, sôt nekem
arányosan több forrásom lesz, mint ami neki
volt, mert ô 2010-ben egy fillért sem kapott,
tehát majd én költhetem el az egész 2010-es
keretet. A remény tehát megvolt arra, hogy
ez egy sikeres PRT lehet fejlesztési szem-
pontból. Sajnos nem lett az, a 2010-es évre
2009-ben jóváhagyott források nem érkeztek
meg, amíg a PRT-9 Baghlanban volt.

MMMMBB:: Milyennek ismerte meg az ellensé-
get létszám, szervezettség tekintetében? Kik
voltak a vezetôi? 

LLPP:: Nagyon ellentmondásos információk
voltak. Úgy a tartomány egészében a becslé-
sek szerint olyan ezer ellenálló tevékenyke-
dett, de volt olyan, hogy ezt jóval kevesebb-
nek ítélték, volt olyan, hogy valamennyivel
többnek. Én úgy gondolom, hogy mindent
összevetve, és az ellenállók összetettségérôl
sokat lehetne beszélni. Itt nem csak táli-
bokról van szó, hanem a megélhetési ellen-
állókról, a sértôdöttségrôl, a kormányelle-
nességrôl, kényszersorozottakról, stb. Ez az
1000-es szám nekem reális számnak tûnt, de
úgy hogy benne vannak az útonállók, a bû-
nözôktôl kezdve mindenki. Ugyanakkor azt
láttunk, hogy jóval szervezettebbé váltak,
mint korábban. Számomra az alapot a há-
rom évvel korábbi misszió tapasztalatai je-
lentették.

MMMMBB::  Akkor is ekkorára becsülték a lét-
számukat vagy akkor még kisebbre?

8 A Külügyminisztérium kezelésében levô pénz-
ügyi keret, amelynek célja, hogy finanszírozzon
Baghlan tartományban fejlesztési projekteket.
A KüM és Honvédelmi Minisztérium korábbi
megállapodása értelmében a keretbôl a PRT
katonai oldala is részesül. (Wagner Péter)
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LLPP:: Akkor még jóval kisebbre. Az ellenál-
lók jellegzetessége a kis kötelékekben törté-
nô tevékenység. Néha maguk az ellenálló
csoportok egymással is riválisként harcoltak.
Elôfordult, hogy egy csoport átment egy a
másik csoport területére, ott hajtott végre
ISAF ellen akciót. Így az ISAF válaszcsapása
a másik, rivális ellenállócsoportot érte. Na-
gyon jól alkalmazták a gerilla harcmodor
minden eszközét. Nem kötötte ôket a nem-
zetközi jog, nem viselték nyíltan a fegyverei-
ket, csak amikor tudták, hogy teljes bizton-
ságban vannak. Nem voltak megkülönbözte-
tô jelzéseik. Kisarkítva: egyik percben még
szántogattak, a következô percben RPG-vel
lôtték az úton haladó szövetséges vagy afgán
kormányzati erôket, és ami nagyon ügyes
volt részükrôl az egésznek a propagálása, eb-
ben mindig elôttünk jártak. Ami ehhez nagy-
mértékben hozzájárul, hogy ôk ismerték a
helyi embereket, hogy mire vevôk.

MMMMBB:: Hogyan érték el a helyi embereket?
LLPP:: Nagyon egyszerûen, fôleg a vallási ve-

zetôkön, a mollákon keresztül. Mivel az em-
berek, többsége nem tud írni-olvasni, azt hi-
szik el, amit hallanak. Az ellenállóknak vidé-
ken kapcsolatban állnak az emberekkel a
legapróbb településeken is, fôleg a vallási ve-
zetôkön keresztül vagy akár személyesen. El-
lenôrizetlenül terjesztik a rémmeséiket, pél-
dául többször felmerült az, hogy a magyar
katonák megerôszakolják az afgán nôket és
futtatják ôket. Ez természetesen egy kicsit
mindig feltüzelte a PRT ellen a lakosságot,
noha ennek semmiféle alapja nem volt.

MMMMBB:: Kik volt a legerôsebb parancsno-
kok? Mekkora erôvel rendelkeztek?

LLPP:: Egy nagyobb ellenálló parancsok átlag
negyven-ötven fôvel rendelkezett. Eseten-
ként jött olyanról hír, hogy száz fô, de azt
már túlzónak értékeltük. Viszont a nagyobb
parancsnokok a 2010. szeptemberi választá-
sok után a Jadid mûvelet megindulásakor vé-
gül is eltûntek, azaz elmentek Pakisztánba.

Younos molla9 talán vissza sem tért azóta
sem, bár voltak olyan hírek, hogy állítólag
visszatért egy rövid idôre.

MMMMBB:: Szlankó Bálint hosszan foglalkozik
könyvében egy bizonyos Mirwais nevû ellen-
állóval, aki a Hizb-i Islami egyik parancsno-
ka volt, és aki egy brit tévécsatorna doku-
mentumfilmjében is szerepelt?

LLPP:: Mirwais is eltûnt, aztán megint felbuk-
kant a neve, de ténylegesen majd csak vala-
mikor már az eljövetelünk után bukkant föl
ismét. Mindig voltak új nevek, mint középve-
zetôk, akiknek egy részét, aztán likvidálták.
De voltak, akik szintén elmentek Pakisztán-
ba, és mindig újabb és újabb nevek merültek
föl. Ugyanakkor én úgy mondom, hogy az el-
lenséget lebecsülni sosem szabad, tehát na-
gyon jól kihasználták azt, hogy ismerték a mi
harcmodorunkat és mentalitásunkat. Tud-
ták, hogy ezt hogyan lehet kihasználni.

MMMMBB:: Mit tapasztalatokat szerzett a PRT
jövôjével kapcsolatban? Mire lehet számíta-
ni azután, hogy elindult a átmenet folyamata
Afganisztánban és elvileg 2014-re az ISAF át
fogja adni a felelôsséget az afgán biztonsági
erôknek mindenhol Afganisztánban, Bagh-
lanban is.

LLPP::  Itt az ember csak találgathat, hogy mit
akarnak a PRT-tól politikai szinten, de az át-
menet során szerintem egyértelmû lesz, hogy
megint felértékelôdnek a PRT-k. De ehhez a
újjáépítési csoportoknak megfelelôen rugal-
masan át kellene alakítani a szerkezetét
azokhoz a feladatokhoz, amit átmenet ráhá-
rít Fôleg azért, hogy a kormányzati szféra
fejlesztésében megfelelô módon tudjanak
segédkezni. 

9 Younos molla, vagy Yunus molla Baghlan tar-
tomány egyik fontos tálib parancsnoka, akit a
nyilvános források néhol egész tartomány, más-
kor a pastunok lakta részek árnyék kormányzó-
jának vagy a katonai mûvelet parancsnokának
neveztek . (Wagner Péter)

023-.qxd  2011.09.12.  12:38  Page 36



ÖSSZHADERÔNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA 3377

TTAAPPAASSZZTTAALLAATTOOKK

MMMMBB:: Parancsnokként milyen tapasztala-
tokkal szolgált a PRT-9 vezetése? Mit tanult
vezetôként? 

LP:: Vezetôként nem is azt mondanám,
hogy tanultam, hanem azt hogy számomra
beigazolódott, hogy a küldetés sikere szem-
pontjából nem elég az elöljárónak megfelel-
ni. Itt meg kell felelni a lehetô legtöbb irány-
ba, mivel az elvárás az volt, hogy mindenkit
élve haza kell hozni és ez volt a legfôbb elvá-
rás. Drasztikusan fogalmazva minden más
háttérbe szorult. Nem volt elég az, hogy az
ember végrehajtsa azt, amit a parancsnokok-
tól kapott. Meg kellett felelni a saját állomá-
nyának is. Ez nekem korábban is filozófiám
volt, én ezt ott is betartottam és úgy gondo-
lom, hogy ez nem ment rossz irányba, tehát
mûködôképesen lehetett tartani a missziót.
Egy viszonylag normális hangulatban, embe-
ri viszonyok között végig lehetett csinálni az
egészet, ami nem azt jelenti, hogy nem vol-
tak súrlódások. Minden misszió, különösen a
negyedik hónap után nagyon nehéz. Ugyan-
akkor úgy gondolom, hogy nagy botrányok
nélkül végig lehetett ezt csinálni úgy, hogy az
ember igyekezett a saját állományának érde-
keit is érvényesíteni és megfelelni, az ô elvá-
rásaiknak is a parancsnokukkal szemben.
Ezt a vezetési felfogást nem minden elöljá-
róm, vagy hasonló rendfokozatú kollégáim
nézte jó szemmel. Én viszont ilyen szem-
pontból elégedett voltam. A másik nagy ta-
nulság számomra pedig az, hogy ott nagyon
egyedül marad a parancsnok. A döntéseimet
gyakran nagy pszichikai nyomás alatt kellett
meghoznom még akkor is, ha a dön-
téselôkészítésben sokat segített a törzsem. A
felelôsség viszont oszthatatlan. Lehet, hogy
emiatt a nagy nyomás miatt néha el is raga-
dott a hév, aminek következtében olyan
megnyilvánulásaim voltak „fölfelé”, amit
persze nem néztek jó szemmel.

MMMMBB:: Mennyire tartod kielégítônek vagy
nem a magyar PRT vállalásban a katonák
médiajelenlétét?

LLPP:: Nem tartom kielégítônek. Ezt is már
többször szóvá tettem. Tehát amit ott kint le-
tesznek a katonák teljesítményben, az sokkal
reálisabb és sokkal több médianyilvánossá-
got érdemelne. És ha ezt nem fogják meg-
kapni, akkor – ha valami baj bekövetkezik –
annak sokkal nagyobb lesz a negatív vissz-
hangja. Nekem az a sajnálatos tapasztala-
tom, hogy a magyar közvélemény nincs iga-
zán tisztában azzal, hogy mi folyik odakinn.
Tehát ôk csak arról tudnak, hogy mi iskolá-
kat, kórházakat, utakat építünk: ennyit tud-
nak. De ez nem ilyen egyszerû, mert egyrészt
a nehézségekrôl sem tudnak. Mert nincs mi-
bôl építeni, de ugyanakkor mégis helyt kell
állni. Nem tudják azt, hogy ott a magyar ka-
tonák - fôleg a nevezett félévben, amikor mi
kint voltunk, de azóta is - gyakran kerülnek
olyan helyzetbe, hogy bármikor harcérintke-
zésbe kell, hogy lépjenek és ez egy reális ve-
szély. Ez tényleg egy háború, és ennek az itt-
honi társadalomnak nincs benne a tudatá-
ban, hogy Magyarország hadban állna, pedig
tényleg hadban áll, tetszik vagy sem. Annyi,
hogy nem bombáznak minket, de négy és fél
ezer kilométerre, ott ezek a katonák nap
mint nap úgy mennek ki, hogy nem biztos,
hogy visszatérnek. És erre sajnos jó az esély.

MMMMBB:: A lehetôséged lenne, mi lenne az,
amin feltétlen változtatnál? Kiképzés, mûve-
letek tervezése, vezetés?

LLPP:: Amit mindenképp meg kéne változ-
tatni, és ez a legfôbb tanulság az egészbôl, az
a hazai szabályzó rendszer. Elmondtam a
honvédelmi miniszter úrnak is, amikor kint
volt: békeszabályzókkal nem lehet háborút
nyerni. Márpedig ez háború, ezt tudomásul
kell venni. Itt nem lehet minden egyes veze-
tési szintnek egy hónapig ülni egy válaszon.
Nekem ott azonnali döntéseket kell néha
hoznom, akár perceken belül. Ha meg meg-
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kérdezem az elöljárót, mert van annyi idôm,
akkor is maximum egy-két napról lehet szó
és nem többrôl. Hazai béke-mentalitással, a
hazai hozzáállással – legyen szó akár ügyvite-
li, átfutási idôk – nehezen lehet idôben vá-
laszt adni a kintrôl felvetett problémákra. Ez
elôbb-utóbb katasztrófához vezethet. Ezért
gondolom azt, hogy mindenfajta más ügyet
háttérbe szorítva, prioritást kell, hogy élvez-
zenek a kint szolgálók problémái és felveté-
sei, akár az OMLT, a Különleges Mûveleti
Csoport vagy más afgán kontingens részérôl
érkeznek döntést igénylô kérdések. Ezeket
azonnal el kell dönteni itthon, és figyelembe
kell venni maximálisan a kint lévô parancs-

nokoknak a javaslatát, hogy ha a döntés
meghaladja az ô hatáskörüket. Nem lehet
négy és fél ezer kilométer távolságból irányí-
tani egy kinti mûveletet. 

MMMMBB:: Egy utolsó kérdés, 2007-ben volt
kint törzsfônôkként a PRT-2-ben. Fejlôdött
azóta Baghlan tartomány?

LLPP:: Ránézésre igen. Akár az utak minôsé-
ge, akár a házak, a jármûvek. Most már
újabb Toyoták is vannak, nemcsak a nagyon
lepattantak. Tehát azért valamifajta színvo-
nal-emelkedés látszik a hároméves idôkiha-
gyás után. De az emberek gondolkodásában
szükséges változásokat nem láttam. Sajnos
reményt se látok gyors javulásra. 
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LLÉÉGGTTÉÉRR--SSZZUUVVEERREENNIITTÁÁSS  
ÉÉSS  IINNTTEEGGRRIITTÁÁSS    

Az Egyesült Államok elleni 2001. szep-
tember 11-i levegôbôl indított terroristatá-
madások – amelyekben utasszállító repülô-
gépeket térítettek el és pusztító eszközként
alkalmaztak – annak ellenére megrázó ha-
tással voltak a NATO-ra, hogy már évekkel
korábban megkezdte a változó biztonsági
környezethez való alkalmazkodást. 

A terroristatámadások okán kibontako-
zott szakmai viták során általában egyetértés
mutatkozott abban, hogy a légtérbôl, vagy a
légtéren keresztül jelentkezô kihívások, fe-
nyegetések és a légi terrortámadások kirívó-
an nagy fenyegetést jelentenek a Szövetség
és tagországainak biztonságára. Egyetértés
mutatkozott abban is, hogy a légi terrortá-
madások elleni eredményes védelem kulcs-
kérdései: ––  a lehetséges fenyegetések, táma-
dási alternatívák elemzése, – a terrorveszé-
lyek és azok elhárítási lehetôségeinek elem-
zése, – alternatív védelmi eljárások kidolgo-
zása, begyakorlása és bevezetése, – az állami
intézmény rendszereken belüli, illetve a
rendszerek és a szövetségesek közötti folya-
matos információ csere és együttmûködés.

Közismert, hogy minden állam elidegenít-
hetetlen joga légtere szuverenitásának meg-
ôrzése, a légi közlekedés szabályának betar-
tatása, ha szükséges a légtér integritásának
akár katonai erôvel történô megvédése. Az
államok e jogra alapozva – összhangban a
vonatkozó nemzetközi egyezményekkel –
dolgozzák ki a légtér-szuverenitását és integ-

ritását fenyegetô kihívások és veszélyek meg-
elôzésének, kezelésének, elhárításának cél-
ját, stratégiáját és taktikáját, rendelik hozzá
a megvalósítást szolgáló megelôzô és védel-
mi (elhárító) rendszereket és erôforrásokat.
A légtér-szuverenitási stratégia a hosszabb
távú nemzetbiztonsági- és viszonylag rövi-
debb távú nemzeti katonai stratégiára ala-
pozva, a légtér-szuverenitást potenciálisan
fenyegetô lehetséges és konkrétan létezô va-
lós veszélyforrásokból kiindulva – figyelem-
be véve a légtérhasználók által potenciálisan
hordozott kockázati tényezôket is – kerül ki-
alakításra és megvalósításra.

Magyarország NATO és EU tagsága vala-
mint önrendelkezési joga okán természetes
dolog, hogy feltárjuk az ország légterének
szuverenitását fenyegetô lehetséges és valós
veszélyeket összhangban a NATO/EU orszá-
gok közös biztonságpolitikai fenyegetettség
elemzésével, továbbá indokolt, hogy az or-
szág területén kívüli katonai mûveletek so-
rán jelentkezô légi kihívásokat és veszélyeket
is elemezzük. Nem elhanyagolhatók azok a
kihívások és veszélyhelyzetek sem, amelyek a
légi közlekedés szabályainak megsértésébôl,
a jogellenes beavatkozásból adódnak, adód-
hatnak a nemzeti légtérben.

LLÉÉGGTTÉÉRR--SSZZUUVVEERREENNIITTÁÁSSTT  FFEENNYYEE--
GGEETTÔÔ  KKIIHHÍÍVVÁÁSSOOKK  ÉÉSS  VVEESSZZÉÉLLYYEEKK

Az elmúlt évtizedben új biztonsági kihívá-
sok és fenyegetések jelentek meg, újak elô-
fordulása valószínûsíthetô a nem is távoli jö-
vôben és nem kizárt a fenyegetettség eleme-

TÓTH SÁNDOR: 
KIHÍVÁSOK ÉS FENYEGETÉSEK A LÉGTÉRBÔL 

A XXI. SZÁZADBAN
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inek bôvülése sem. A terrortámadások „fej-
lôdési” trendjét vizsgálva egyáltalán nem le-
hetünk nyugodtak a jövôbeni kihívások meg-
ítélése során.

A levegôbôl (légtérbôl) kiinduló terrorfe-
nyegetés növekedése, a jól szervezett terro-
rista csoportok léte, a hosszú, gondos és rej-
tett, valamint a minden részletre kiterjedô
elôkészítés lehetôsége, továbbá a nagymérté-
kû rombolásra (mérgezésre, fertôzésre, stb.)
alkalmas eszközök elérhetôsége napjainkban
is kitapintható, érzékelhetô. Jogellenesen
már a földön birtokba vett, vagy repülés köz-
ben eltérített polgári repülôgépek pusztító
eszközként való alkalmazásának lehetôsége
jelentôs fenyegetést jelent a fejlett demokrá-
ciák, így hazánk biztonságára is. A terrorista
csoportok – valószínûsíthetôen – ma már ké-
pesek kis- és sportrepülôgépek repülôtere-
ken történô jogellenes birtokbavételére, rob-
banó vagy más pusztító (mérgezô, fertôzô)
anyaggal való feltöltésére, majd azok célob-
jektumra való rávezetésére (rárepülésre). Az
sem zárható ki, hogy helikoptereket, pilóta-
nélküli repülôgépeket, rosszabb forgató-
könyv esetén manôverezô robotrepülôgépe-
ket és harcászati ballisztikus rakétákat ve-
gyenek birtokba és azokat terrortámadásra
alkalmazzák. A helyzet fonákságát és ugyan-
akkor a védelem kihívását az adja, hogy a
terrorista csoportok a nyílt és demokratikus
társadalom adta lehetôségeket, a légi közle-
kedésben alkalmazott, számunkra természe-
tes törvényi szabályozásokat kihasználva légi
jármûveket pusztító eszközként alkalmaz-
hatnak.

A közeli regionális instabilitásból szárma-
zó katonai kihívások és fenyegetések ugyan
lényegesen csökkentek, azonban az instabili-
tás önmagában is potenciális lehetôség a fe-
nyegetettség elemek felerôsödésére, ezért a
fenyegetések e körzetekbôl kiindulva to-
vábbra sem zárhatók ki a légtérbôl vagy a
légtéren keresztül. 

A tömegpusztító fegyverek, (vegyi és bak-
teriológiai anyagok) és hordozó eszközeik
elterjedése potenciálisan nagy fenyegetést
jelent a Magyar Köztársaság biztonságára. A
NATO, így a nemzeti légtér fenyegetettsége
a jövôben növekedhet azon – viszonylag tá-
volabb lévô – katonailag gyengébb (nem ba-
ráti) országok részérôl, amelyek a közeli
vagy távolabbi idôben atomfegyverekkel is
rendelkezhetnek. A hagyományos módon
szerelt rakéták alkalmazási lehetôsége, az
aerodinamikus és ballisztikus rakéták és az
ezeket birtokló országok számának és a ra-
kéták mennyiségének növekedése növeli a
potenciális fenyegetettséget. A potenciális
fenyegetettség elemzése során megállapítha-
tó, hogy megvannak a lehetôségek és képes-
ségek a harcászati és ballisztikus rakéták
„exportjára” és az is, hogy ezek a rakétafegy-
verek és szárnyas rakéták nem csak a fejlett
ipari országokban fejleszthetôk ki, sôt ezek a
fegyverek lemásolhatók. Ezek a fegyverek a
nemzetközi békét és biztonságot fenyegetô
államok, vagy terrorista csoportok birtokába
kerülve igen komoly fenyegetettséget jelent-
hetnek. 

A légtér szuverenitást és integritást fenye-
getô kihívások és veszélyek elemzése után meg-
állapítható, hogy az elkövetkezendô 10-15
éven belül Magyarország és légterének totá-
lis, „egzisztenciális” fenyegetése nem való-
színû. Egy nagyobb szabású agresszió a leve-
gôbôl, illetve a légterünkön keresztül egy har-
madik ország ellen a nemzetközi kapcsolatok
több éves romlása és hosszabb elôkészületek
után minimális valószínûségû. Ugyanakkor a
radikálisan átalakult biztonsági környezet-
ben a jelenlegi és fôleg a jövôbeni, légterün-
ket fenyegetô biztonsági kihívások és veszé-
lyek természetüket tekintve sokoldalúak és
többirányúak lehetnek, ez lényegesen meg-
nehezíti azonosításukat, felderítésüket, fel-
készülésünket az ilyen típusú veszélyek elhá-
rításra. A kihívásokat vizsgálva megállapít-
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ható, hogy a légi-, illetve a levegôben (levegô-
bôl) elkövethetô terrorista támadás irányult-
ság szempontjából lehet a légijármû jogelle-
nes birtokba vétele zsarolás, vagy pusztító
eszközként való alkalmazás céljából. A jogel-
lenesen birtokba vett légijármûvek lehetnek
magyar vagy külföldi tulajdonban. Terrortá-
madási céllal jogellenesen birtokba vett ma-
gyar vagy külföldi légijármûvek lehetnek
pusztító anyaggal feltöltött polgári repülôgé-
pek, helikopterek, de hôlégballonok, pilóta
vezette, illetve pilóta nélküli légijármûvek is.

A regionális instabilitásból eredô légi kihí-
vások és fenyegetések lehetôségét valószínû-
sítik a kisebb kockázatú cselekmények e tér-
ségben, pl.: légijármûvek jogellenes birtok-
bavétele, pusztító anyagokhoz jutás és táro-
lás, pusztító anyag illegális szállítása, a repü-
lôterek és légijármûvek üzemeltetési bizton-
sága stb.

A tömegpusztító fegyverek és hordozóesz-
közeik által valószínûsíthetô fenyegetettsé-
gek lehetnek, harcászati ballisztikus rakéták,
manôverezô robotrepülôgépek jogellenes
birtokba vétele és alkalmazása, harcászati bal-
lisztikus rakéták és manôverezô robotrepü-
lôgépek „lator” államok általi, államilag el-
lenôrzött (támogatott) alkalmazása, elsôsor-
ban válságkörzetekbôl a hordozó eszközök
hagyományos, tömegpusztító vagy „piszkos”
robbanó szerkezettel való alkalmazása.

A válságok és konfliktusok kezelésére, a
terrorizmus elleni harcra megindított szövet-
ségi mûveletekben részvevô magyar erôk ki-
sebb-nagyobb valószínûséggel a válságban
vagy a konfliktusokban részt vevô erôk légi
háborús potenciáljából adódó veszélyeknek
lehetnek kitéve. A veszélyt hordozzák a légi
háborús potenciál eszközei, nevezetesen: pi-
lóta vezette és pilótanélküli repülôgépek; ma-
nôverezô repülôgépek; helikopterek; föld-le-
vegô rakéták; harcászati ballisztikus rakéták;
levegô-föld osztályú rakéták. Nem elhanya-
golható kihívást jelent a válság-, konfliktus-

körzetben jelenlévô légi-, illetve a földrôl a
légtérbe irányuló terrortámadások elhárítása
sem. 

A Magyar Köztársaság intézményeire, az
emberi egészségre és környezetre, valamint
a légi közlekedés biztonságára kihívást és ve-
szélyt jelent a légi közlekedés szabályainak
megsértése. A jogellenes beavatkozás és
kényszerhelyeztek a fentieken túl fenyeget-
hetik a repülôterek biztonságát és a veszé-
lyes üzemek mûködését is. Kihívásokat és
veszélyeket jelent a légi közlekedés biztonsá-
gára, a légtér igénybevételére a légi közleke-
désre vonatkozó szabályok megsértése, be
nem tartása, közvetve vagy közvetlenül is fe-
nyegetheti a légi közlekedésben résztvevôk
biztonságát, az emberi egészséget és környe-
zetet, a földi létesítmények mûködését. A
légtér jogosulatlan igénybevétele sérti a Ma-
gyar Köztársaság – magyar légtér vonatkozá-
sában megilletô teljes és kizárólagos – szuve-
renitását, egyidejûleg veszélyt jelent a légi
közlekedés biztonságára is. A jogellenes be-
avatkozás növelheti a többi légi jármûvel va-
ló összeütközés veszélyét. Veszélyhelyzet
alakulhat ki a légijármû kényszerhelyzetbe
kerülésekor, a transzponderek, illetve a
kényszerhelyzeti frekvencián való mûködés
hiányosságai okán, továbbá veszélyes meteo-
rológiai körülmények között is.

KKöövveettkkeezztteettéésskkéénntt  rrööggzzíítthheettôô, hogy a lég-
tér-szuverenitást, légtérintegritást, a légi
közlekedés szabadságát és biztonságát jelen-
leg és a belátható jövôben az alábbi kihívá-
sok és veszélyek fenyegethetik:

– légi terrortámadások,
– tömegpusztító fegyverek és hordozó esz-

közeik,
– a regionális instabilitásból származó légi

kihívások,
– a légi közlekedés szabályainak durva

megsértése,
– a jogellenes beavatkozás és kényszer-

helyzetek.
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Az ország területén kívül katonai mûvele-
tekben résztvevô magyar erôket a válságkör-
zetben elhelyezkedô, illetve konfliktusban
résztvevôk hagyományos légi háborús poten-
ciálja, a légi terrortámadás és a harcászati
ballisztikus rakéták veszélyeztethetik.

LLÉÉGGII  KKIIHHÍÍVVÁÁSSOOKK--,,  FFEENNYYEEGGEETTÉÉSSEEKK
EELLLLEENNII  KKÜÜZZDDEELLEEMM  AASSSSZZIIMMEETTRRIIÁÁJJAA

((AAzz  eerrôôsszzaakk  aallkkaallmmaazzáássáánnaakk,,  kkeezzeelléésséénneekk
öösssszzeeffüüggggéésseeii  ééss  ssaajjááttoossssáággaaii..))

A XX. századi és a XXI. század eleji biz-
tonságpolitikák általános célkitûzése volt,
hogy az adott ország (szövetség) meggyengí-
tésére, vagy megsemmisítésére – egy másik
ország/vagy országcsoport fegyveres erôi ré-
szérôl – irányuló erôfeszítéseket minimali-
zálják, illetve semlegesítsék. A nemzetálla-
mok és a katonai szövetségek alapvetôen
olyan katonai szervezettel rendelkeztek,
amelyek a hasonló felépítésû, közel azonos
nagyságú, hasonló hadviselési-, alkalmazási
elveket és módszereket alkalmazó fegyveres
erôk elleni tevékenységre képesek. Ugyan-
akkor elindítottak olyan belsô reformokat,
amelyek az alapvetô védelmi képességek fo-
lyamatos biztosítása mellett, úgy a katonai
szervezeteket, mint a képességeket alkal-
massá kívánták tenni az új feladatok elvégzé-
sére, válságkezelésre, béketeremtô és béke-
fenntartó mûveletek végrehajtására.

A NATO, mint politikai és katonai szövet-
ség legszembetûnôbb átalakítása úgy érté-
kelhetô, hogy az elmúlt 15-20 évben a szûken
értelmezett kollektív biztonságot garantáló
szervezetbôl, a biztonság széles területén
együttmûködô országok partnerségének
központjává vált. Az eredmények ellenére
látni kell, hogy az új kihívásokra való gyors
reagálást és rugalmasságot biztosító új kato-
nai képességek létrehozása és fejlesztése el-
engedhetetlen. 

Napjainkra felismert és elfogadott tény,

hogy a NATO tagállamokat fenyegetô veszé-
lyek olyan – ismert, vagy csak feltételezhetô
– skálája létezik, vagy alakulhat ki a jövôben,
amelyeket már nem lehet és nem is szabad
azonos erôkkel, alkalmazásokkal és módsze-
rekkel kezelni. A terrortámadások világmé-
retû elterjedése azt látszik alátámasztani,
hogy a fegyveres erôszak alkalmazása többé
már nem csak a nemzetállamok államok elô-
joga. Ez adja az asszimetrikus fenyegetés, il-
letve asszimetrikus küzdelem lényegét és
kockázatát. Az asszimetrikus fegyveres erô-
szak kezelése, a terrorizmus ellene való küz-
delem a NATO tagállamokat és fegyveres
erôiket a küzdelem e síkján egy olyan elôre
meghatározatlan helyzetbe kényszeríti, ahol
az egyenlôtlenségek, a gyengeségek és az
idôtényezô kihasználása kulcskérdés.

Nem szabad elfeledkezni azonban arról
sem, hogy az általunk asszimetrikusnak ítélt
erôszakot alkalmazó fél szempontjából vizs-
gálva a mi tevékenységünk szintén asszi-met-
rikus. Tekintsük át röviden az asszimetria két
oldalát, úgy, mint az asszimetrikus fegyveres
erôszak (terror) alkalmazója, illetve annak
államilag ellenôrzött kezelése oldaláról.

Az általunk asszimetrikusnak ítélt fegyve-
res erôszak alkalmazásának célja az állam és
a társadalmi lét biztonságának fenyegetése, a
megfélemlítés, rémület terjesztése, pánik és
rettegés keltés alapvetôen a lakosság köré-
ben. Alapvetô jellemzôje a nemzetközi jog
elôírásainak, az emberek alapvetô jogainak
semmibe vétele, a fegyveres küzdelem ha-
gyományos elveinek elvetése. További jel-
lemzôi lehetnek a szokatlan, nem ismert esz-
közök alkalmazása, a megtámadott fél erô-
forrásai és alkalmazási egyenlôtlenségébôl
és a körülmények gyengeségeibôl adódó elô-
nyök kihasználása, minimális erôbevetéssel a
lehetô legnagyobb „eredmény” elérése. Az
erôszak e módon való alkalmazásakor nincs
szükség nagy katonai erôforrásokra, azokat
vezetô nehézkes vezetô szervekre, továbbá
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nem kapcsolhatók közvetlenül béke, válság
vagy konfliktus helyzetekhez, bármely hely-
zetben végrehajthatók. Jogállami értelem-
ben a törvényen kívüli erôszak, a terrortáma-
dások és merényletek általában nem a harco-
lók ellen irányulnak, politikailag, ideológiai-
lag szélsôségesen motiváltak.

Az asszimetrikus fegyveres erôszak állami-
lag ellenôrzött kezelésének alapvetô jellem-
zôje, hogy az állam, védelmi funkciójának el-
látása a nemzeti és nemzetközi jogszabályok,
a jogállamiság és az emberek alapvetô jogai-
nak tiszteletben tartásával, a fegyveres erô-
szak alkalmazása csak a törvényi szabályozás
keretei között valósulhat meg. További jel-
lemzôje, hogy a korszerûen felszerelt, szim-
metrikus hadviselési-, alkalmazási elveket és
módszereket alkalmazó fegyveres erôk alap-
vetôen hagyományos típusú (szimmetrikus)
fegyveres erôszak kezelésére alkalmasak.
Meglévô képességeit érvényesíteni alig, vagy
adott körülmények között egyáltalán nem
tudják az aszimmetrikus küzdelemben, a ter-
rortámadás és végrehajtásának módja és
módszerei általában hátrányos helyzetben ta-
lálják az elhárításban részvevô katonai erô-
ket, a katonai rendszer mûködtetése nehéz-
kes, esetenként bonyolult, ugyanakkor csak a
konkrét fenyegetô elemre irányulhat, csak a
konkrét erôszak elhárítására alkalmazható.

Az asszimetrikus fenyegetettség és annak
állami intézményrendszerben való kezelésé-
nek elmélete és gyakorlata – az Egyesült Ál-
lamok elleni 2001. szeptemberi, majd a mad-
ridi és londoni terrortámadásokat követôen
– úgy tûnik, hogy sokat fejlôdött, a fejlôdés
ellenére célszerû számba venni a szükséges
teendôket.

Megállapítható, hogy az aszimmetrikus
fegyveres erôszak, a kihívások és fenyege-
tettségek állami intézményrendszerben való
tanulmányozása és jellemzôinek ismerete
hullámzó, nem alakult ki a fenyegetettség
elemzés intézményi rendszere, eljárásai és

módszertana. Az intézményi fenyegetettség
elemzés hiányosságai miatt alig, vagy csak
lassan alakul ki az a felismerés, hogy a társa-
dalom intézményrendszere a területi határo-
kon kívülrôl és belülrôl is sebezhetô, lassan
halad a honi területek védelmi szükségletei-
nek átértékelése, a védelem rendszerének
fenyegetettséghez való igazítása.

Nem tudatosult az állami intézmények
rendszerében, így a társadalomban sem,
hogy a nemzetközi környezetben és politiká-
ban végbement változások a biztonságot a
politika végcéljává tették, a biztonság garan-
tálása funkcionális szükségszerûség, amire
áldozni kell. A társadalomban kialakított ér-
tékek természetébôl és erejébôl adódóan az
állam biztonsági szükségleteinek meghatáro-
zása vitatható, az állami intézményrendszer-
bôl és a társadalomból hiányzik a megfelelô
túlélési érték a meglévô, erôsödô és globali-
zálódó fenyegetések korszakában.

Az új kihívásokra és fenyegetettségekre
adandó válaszok rendszerméretekben hiá-
nyosak, több vonatkozásban kidolgozatla-
nok, alkalom- és ötletszerûek. Nem ismertük
fel, hogy az asszimetrikus fegyveres erôszak
alkalmazói nem a mi általunk választott esz-
közzel és módszerrel tevékenykednek, ellen-
kezôleg, a meglévô polgári, jogi, katonai hiá-
nyosságokat (gyengeségeket) használják ki.
Nem kellôen mérlegelt az a tény, hogy a ter-
roristákat általában nem lehet elriasztani, az
öngyilkos merénylôvel, merénylôkkel szem-
ben az elrettentés elvének alkalmazása ha-
tástalan.

Nem kellôen tanulmányozott a XXI. szá-
zad globális jellegû és méretû, asszimetrikus
kihívások kezelése során az akció-reakció, a
hatás-ellenhatás összefüggései, hiányosak
vagy csak kezdetleges formában léteznek a
feladat specifikus, jól felszerelt és kiképzett
erôk. Az intézményrendszer, a teljes lakos-
ság, illetve a teljes katonaállomány felkészí-
tése is kívánni valót hagy maga után.
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LLÉÉGGIIEERRÔÔ,,  AA  BBIIZZTTOONNSSÁÁGGPPOOLLIITTIIKKAA
EESSZZKKÖÖZZEE

A Magyar Honvédségnek, mint nemzeti ál-
lami intézménynek – így a repülô és légvédel-
mi csapatoknak is – részt kell venniük a nem-
zetközi terrorizmus elleni küzdelemben meg-
felelôen felszerelt, kiképzett és mûveleti al-
kalmazásra felkészített erôkkel. A légtérbôl,
illetve a légtéren keresztül induló kihívások
és fenyegetések elleni küzdelem – kiindulva a
Magyar Honvédség, azon belül a légierô fel-
adataiból – fô katonai teherviselôi nemzeti
szinten a repülô és légvédelmi csapatok.

A nemzeti légierô, a nemzeti és a szövetsé-
gi védelmi rendszereken belül járul hozzá az
országot és lakosságot fenyegetô légi terror-
veszélyek megelôzéséhez és a támadások el-
hárításához, integrálódik a NATO európai
légterében a NATO integrált légvédelmi
rendszeréhez, szükség esetén a politikai dön-
tést és a mûveleti alárendelést követôen –
NATO területen belül, vagy kívül – elemei-
vel a szövetséges összhaderônemi légvédelmi
rendszerhez. A nemzetközi szerzôdésekben
vállalt kötelezettségeknek megfelelôen kije-
lölt erôivel részt vehet a válságreagáló és bé-
kemûveletekben, illetve a nemzeti védelmi
rendszerben oldhat meg terrortámadás elle-
ni védelmi feladatokat. 

A légierô jövôje szempontjából lényegi
kérdés, hogy a nemzeti légierô alapvetô fel-
adata marad a nemzeti légtér védelme és a
NATO integrált légtér védelmében való
részvétele. A légtérbôl fenyegetô terror ve-
szélyek elhárítása a jövôben is a NATO In-
tegrált Légvédelmi Rendszer (NATO Integ-
rated Air Defence Systems – NATINADS)
keretein belül – szükség esetén kiegészítve
további nemzeti erôkkel – történhet. Felis-
mert tény, hogy a légvédelemnek általában,
de különösen a NATO Integrált Légvédelmi
Rendszernek (benne a nemzeti légvédelem-
nek) stratégiai szerepe van és lesz a jövôben

is. A légvédelem, mint a nemzetek- és a szö-
vetség légierejének része, olyan képesség,
amely biztosítja a katonai erô alkalmazását
saját légterünkön belül és azon kívül is. A lég-
védelem biztosítja a haderô cselekvési sza-
badságát, védi a tartalékokat, csökkenti a tá-
madó erejét és segít fenntartani a saját csapa-
tok és a lakosság morálját. A légvédelem gá-
tolja az agresszor sikerességét. 

A fentiek okán a légvédelmi gondolkodás-
nak két oldala van, egyik, hogyan használjuk
a légierôt, másik, hogyan védekezzünk elle-
ne. A NATO integrált légvédelmi rendszere
már béke idôszakban is demonstrálja a szö-
vetségesek közötti szolidaritás mértékét, a
kollektív katonai felkészültség szintjét, hoz-
zájárul az elrettentéshez és a béke megôrzé-
séhez. Az Észak-atlanti Szerzôdés arra köte-
lezi a szövetségeseket, hogy járuljanak hozzá
a NATO védelméhez, egészben vagy részben
a fenyegetettség és az agresszió függvényé-
ben és már békében hangolják össze a szük-
séges elôkészítéseket és tevékenységeket a
védelem érdekében.

Napjaink, még inkább a jövô kihívásai ar-
ra irányítják a figyelmünket és ösztönöznek
bennünket, hogy jobb a krízist, a konfliktust
távol tartani, mint azt elszenvedni. Ezt figye-
lembe véve, joggal feltételezhetô, hogy a
nemzet a katonai (légvédelmi) képességek
olyan szintjét fogja kialakítani és fenntartani,
amely képességek az ország geostratégiai
helyzetét, erôforrásait, lakosságát figyelem-
be véve joggal elvárhatók. Ezek a képessé-
gek a légvédelem vonatkozásában meg kell,
hogy jelenjenek a NATO hadmûveleti veze-
tési és irányítási rendszerébe való integrálás-
sal, az erôk NATO parancsnok alá rendelé-
sével, a szükséges parancsnoki viszony kiala-
kításával, a technikai, személyi, kiképzési te-
rületeken, törvényi feltételek kialakításában,
válság és konfliktus helyzetben a légvédelmi
erôfeszítések növelésében, a légvédelmi ra-
kéták integrálásban és a vadászképesség nö-
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velésében. Teljes integrációt kell megvalósí-
tani a szövetség vezetési és irányítási rendsze-
rébe. Képességet biztosítani arra, hogy a lég-
védelem elôre telepítsen erôket, bárhol és
bármikor megerôsítse a képességeket, rendel-
kezzen a megerôsítés fogadásához és támoga-
tásához szükséges erôkkel és eszközökkel.

A nemzeti légi vezetési és irányítási (Air
Command and Control – Air C2) funkciók
beépítésre kerültek a NATO teljes légi veze-
tési és irányítási rendszerébe (Air Command
and Control System – ACCS), így biztosított
a tiszta és egyértelmû kapcsolat a NATO lé-
gi hadviselés és a nemzeti légvédelem között,
ez teszi egyértelmûvé, hogy a légvédelem ré-
sze a légi hadviselésnek. A csapatok közvet-
len légvédelmi eszközei és erôi békében,
alaphelyzetükben nem részei állandó légvé-
delmi struktúrának, de ha azt a helyzet és a
feladat megkívánja, funkcionálisan integrá-
lódnak a légvédelem rendszerébe. 

A NATO integrált légvédelmi rendszere,
mint békeidôben is folyamatosan mûködô
állandó légvédelmi szervezet, teljes interop-
erabilitást követel minden alkotóelemétôl. A
felajánlott nemzeti erôket szövetséges légvé-
delmi parancsnokok irányítják és csak ez az
irányító lánc mûködik. Egységes fogalmak,
szabványok és eljárások biztosítják a nemze-
ti légvédelmi erôk NATO parancsnok általi
irányítását. A szabványosítás kiemelkedôen
fontos a repülôbiztonságra akkor, amikor a
szövetséges erôk integrált katonai, még in-
kább nemzeti polgári légteret használnak. A
mûködés magas fokú szabványosítást, sok
szabványosított gyakorlást követel, különös-
képpen a gyakorlások és gyakorlatok során. 

A fenti követelmények teljesítése nem
könnyû és nem is olcsó. Nemzeti vállalása-
inkkal összhangban, a támasztott magas had-
mûveleti követelmények (képesség, haté-
konyság, biztonság) a jövôben sem engedik
meg a kevesebb ráfordítást. A saját képessé-
gek, a harci hatékonyság és a biztonsági kö-

vetelmények egyrészt a légvédelmi parancs-
nokok szakértelmén, a törzseken, a hadmû-
veleti és technikai személyzeten múlnak, de
erôsen függnek a modern technika alkalma-
zásának mértékétôl is.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a
NATO integrált légvédelmi rendszere, an-
nak képessége és védelmi effektivitása a
nemzetek légvédelmi erôforrásainak minô-
ségén, azok felajánlásán és NATO mûveleti
alárendelésén alapul. Az integrált légvédel-
mi rendszer hatékonyságát a nemzeti légvé-
delmi rendszerek – vezetési rendszereinek és
végrehajtó fegyverrendszereinek – minôsége
és hatékonysága alapvetôen meghatározza.
A NATO Integrált Légvédelmi Rendszere a
légvédelem földi hálózatát, az aktív fegyver-
rendszereket és különbözô támogató erôk
integrált rendszerét foglalja magába. A lég-
védelmi földi hálózata a különbözô szenzo-
rok, vezetési és irányító, fegyverirányító és
kommunikációs hálózatok integrált rendsze-
re. Aktív fegyverrendszereit a vadászrepülôk
és a földi telepítésû légvédelem képezi. A va-
dászrepülôk az integrált légvédelmi rendszer
legrugalmasabban alkalmazható, legmobi-
labb elemei, megfelelô támogatás mellett
történô alkalmazásukkal nagykiterjedésû
földrajzi területek légvédelme biztosítható.

Békeidôben az arra kijelölt vadászrepü-
lôk repülôtéri készültséget látnak el, készen
arra, hogy a NATO – benne a nemzeti – lég-
tér-szuverenitásának védelme érdekében lé-
gi mûveleti feladatokat hajtsanak végre. A
földi telepítésû légvédelem (Ground Based
Air Defence – GBAD) nagy és közepes ha-
tótávolságú föld-levegô rakétarendszerekbôl
(Surface to Air Missile -SAM) és kis hatótá-
volságú légvédelmi fegyverekbôl (Short
Range Air Defence – SHORAD) áll. A lég-
védelmi rakéták a NATO Integrált Légvé-
delmi Rendszer alapvetô elemét képezek,
gyors reagálást, hosszabb idôn keresztül ma-
gasabb készenlétbe tartást biztosítanak,
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egyes típusok alkalmasak ballisztikus raké-
ták leküzdésére is. 

Magyarország NATO csatlakozásával a
Szövetséges Hatalmak Európai Legfelsôbb
Parancsnoka (Supreme Allied Commander
Europe – SACEUR) azon feladata és fele-
lôssége, hogy megôrizze a NATO európai
légterének integritását és megóvja a NATO
nemzetek erôit bármely ellenséges támadás-
tól, kiterjesztésre került a Magyar Köztársa-
ság területére és légterére is. A megkötött
kétoldalú egyezmények értelmében a Ma-
gyar Köztársaság Légi Felügyeleti és Irányító
egységet (Air Surveillance And Control
System – ASACS), valamint a készültségi el-
fogó (Quick Reaction Alert (Interceptor) –
QRA (I)) harcászati repülôgépeket helyezett
a NATO hadmûveleti vezetése alárendeltsé-
gébe. Ezek az erôk a Déli Régió Integrált
Légvédelmi Rendszerének (Southern Re-gion
Integrated Air Defence System – SRIADS)
részeként békeidôben és konfliktus helyzet-
ben részt vesznek a NATO/magyar légtér
sérthetetlenségének védelmében.

A légi terrorizmus elleni küzdelemben –
elsôsorban NATO területen belül – elôtérbe
kerülnek a légvédelmi feladatok és azon be-
lül a nemzeti légvédelemre háruló feladatok.
A magyar repülô és légvédelmi csapatok a
nemzeti törvényi szabályozásnak megfelelô-
en, a kormány döntései alapján, a honvédel-
mi miniszter irányításával készülnek fel a ter-
rortámadások elhárítására, készenlétben tar-
tanak NATO mûveleti irányítás alá helyezett,
illetve nemzeti légvédelmi készenléti erôket. 

LLÉÉGGII  TTEERRRROORRTTÁÁMMAADDÁÁSSOOKK  EELLLLEENNII
VVÉÉDDEELLEEMM  FFÔÔ  SSZZAAKKMMAAII  KKÉÉRRDDÉÉSSEEII  

Az elmúlt évtized tapasztalatai és a szak-
mai elemzések alapján megállapítható, hogy
a levegôbôl (légtérbôl) kiinduló kihívásokra
a jövôben is a NATO integrált légvédelmi
rendszerének képessége lehet a direkt vá-

lasz, ezért természetes elvárás a szövetséges
nemzetektôl, hogy a hadmûveleti követelmé-
nyeknek megfelelô erôket ajánljanak fel és
tartsák be az elfogadott szabványokat. A
NATO integrált légvédelmi rendszerének fel-
adata lesz a jövôben is, hogy az integrált lég-
téren belül megbirkózzon minden elképzel-
hetô kihívással és fenyegetéssel, ami jelenti a
csúcstechnológia és a komplex rendszerek al-
kalmazását, jól képzett személyzeteket és az
új kihívásokhoz való alkalmazkodást.

Ugyanakkor a terrorizmus elleni küzde-
lemben nemzeti készenléti erôk nemzeti alá-
rendeltségben tartása is elengedhetetlen. A
szükséges és elégséges elôkészületekrôl, a
megfelelô erô és légvédelmi képesség fenn-
tartásáról lemondani igen nagy politikai és
katonai kockázatvállalást jelent. Ez különö-
sen kényes kérdés a légierônél, – benne a
légvédelemnél – az alkalmazott komplex, igé-
nyes és drága rendszereknél, ahol azok újra
szervezése és felállítása a kockázati idôn be-
lül lehetetlen és rendkívül költségigényes. 

Az új típusú kihívások és fenyegetések
idôszakában ismételten felmerül a nemzeti
légierô felelôssége az állam területe feletti
légtérben, a légtérintegritás biztosításának,
biztosíthatóságának problémája. A NATO/
nemzeti légvédelmi rendszerrel a jövôben
rugalmas helytállást kell biztosítani a poten-
ciális és a létezô kihívásokkal, fenyegetett-
séggel szemben. Minimális katonai követel-
mény megfelelô erôforrás idôbeni rendelke-
zésre állása, a légvédelmi erôk megfelelô ké-
szenlétben tartása és idôbeni bevethetôsé-
gük biztosítása. A légi terrortámadás igen
gyorsan változó helyzeteket hozhat létre és
ez a vezetési szinteken rendkívül rövid idô
alatt hozott döntéseket igényel. Jellemzô le-
het, hogy a reális idôben történô reagálás ér-
dekében a döntési szintek, a döntési jogkö-
rök és a végrehajtás irányításának felelôssé-
ge a vezetési rendszer alsóbb szintje irányába
tolódik el, ez a centralizált vezetés és decent-
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ralizált végrehajtás ismételt elemzését felté-
telezi úgy rendszerméretekben, mint az
egyes feladatok végrehajtása során.  

A légi terrortámadások elleni tevékenység
tervezésének, szervezésének fô kérdései me-
lyekre reális választ kell adni minden egyes
feladatnál igen változatos képet mutatnak és
összetett feladatokat takarnak.

Elsô kérdés: – „MIT” és „MI” ellen kell
megvédeni? A végrehajtandó feladat lehet
például: repülési tilalmi zóna ellenôrizése,
tárgyalási helyszín oltalmazása, VIP szemé-
lyek légi szállításának biztosítása, kulcsfon-
tosságú objektum légvédelmi oltalmazása.
„MI” ellen, milyen típusú támadás ellen kell
megvédeni kérdés megválaszolását az oltal-
mazandó objektum, zóna, vagy védendô kör-
zet, repülési útvonal nagysága, légvédelmi
prioritása mellett az oltalmazandó környeze-
te is lényegesen befolyásolhatja.

Második kérdés: – „KIK” hajtják végre a
feladatot? Csak NATO erôk, vagy NATO és
egy nemzet alárendeltségében lévô erôk,
vagy NATO és több nemzeti rendszerben,
több nemzet alárendeltségében lévô erôknek
kell-e a feladatot megoldani? E kérdés elem-
zése kiemelten fontos a feladat megszervezé-
se és végrehajtása, továbbá a feladatba be-
vont erôk hatékony együttmûködése megva-
lósítása és a saját erôk baráti tûztôl való
megóvása céljából. 

Harmadik kérdés: – „HOGYAN”, milyen
módon, milyen csoportosítással, milyen eljá-
rások, és módszerek alkalmazásával lehet a
feladatot megoldani? Felbecsülhetetlen a je-
lentôsége a résztvevôk közti folyamatos in-
formációáramlásnak, a valós idejû adatok
cseréjének, az alkalmazási eljárások és mód-
szerek harmonizálásának.

Negyedik kérdés: – „MILYEN” erôk szük-
ségesek, illetve állnak rendelkezésre, hogyan
biztosított az erôk rendelkezésre állása, elér-
hetôsége és tervezett készenléte? A reális
elemzés mutatja be a feladat végrehajtásá-

nak várható hatékonyságát, a végrehajtás so-
rán jelentkezô kockázatokat. 

Ötödik kérdés: – „KI” vezeti a feladatot és
irányítja a csoportosítást, „HOGYAN” való-
sul meg a légi vezetés és irányítás, milyen
„FELHATALMAZÁSOK” -kal és irányítási
jogkörökkel rendelkeznek a csoportosítás-
ban résztvevô erôk vezetôi, melyek a fegy-
veralkalmazás esetei, korlátai és tilalmai?
Világos és egyértelmû alá-fölérendeltségi vi-
szony, feladatszabó, valamint jelentési lánc
mûködtetése szükséges a kapott feladatok
önálló végrehajtása mellett. 

Hatodik kérdés: – hogyan valósítható meg
az együttmûködés NATO és nemzet között,
nemzeten belül, nemzetek között? Ez ki-
emelten fontos olyan feladatok végrehajtása
során, ahol a feladatba kijelölt erôk együtt-
mûködési képessége egymástól lényegesen
eltér.

A kérdésekre adandó válaszok bonyolult
tervezési és egyeztetési folyamatban, a NATO
és a résztvevô nemzetek érintett szervezetei-
nek részvételével kerülnek általában kidol-
gozásra.

A 2001. szeptember 11-i Amerikai Egye-
sült Államok elleni terrortámadások során
kialakult helyzet és a terrorakciók alapvetô
tapasztalatai azt támasztják alá, hogy jövô-
ben, a légvédelmi rendszerek és oltalmazási
feladatok tervezésének, szervezésének alap-
vetô kihívását a nyílt és demokratikus társa-
dalom és a jogállam adta lehetôségek és kor-
látok jelenthetik. A nyílt és demokratikus
társadalom és a jogállam által a terrortáma-
dásokra „adott lehetôségek” jogállami kere-
tek közötti korlátozásának megoldása igen
nagy kihívás a politikai, állami és társadalmi
intézmény rendszernek. Feltétlenül elemez-
ni kell, hogy a terroristák a meglévô légi köz-
lekedési- és a légvédelmi intézményrendszer
gyengeségeit, a légi közlekedésben alkalma-
zott, – számunkra természetes – törvényi sza-
bályozásokat kihasználva légi jármûveket el-
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tulajdoníthatnak és pusztító eszközként al-
kalmazhatnak..  Külön elemzendô és értéke-
lendô az a tapasztalat, hogy a légtérbôl érke-
zô terrortámadások a nemzeti légtéren be-
lülrôl is kiindulhatnak..  

NNEEMMZZEETTII  LLÉÉGGVVÉÉDDEELLEEMM,,  AAZZ  IINNTTEEGG--
RRÁÁLLTT  LLÉÉGGVVÉÉDDEELLEEMM  HHAADDMMÛÛVVEELLEETTII

MMEEGGFFOONNTTOOLLÁÁSSAAII

A magyar nemzeti légvédelemmel – mint
a NATO Integrált Légvédelmi Rendszer ré-
szével – szemben azon kockázatok, fenyege-
tések jelentik a legnagyobb kihívást, amelyek
elsôsorban békeidôszakban a szövetséges
megerôsítés megérkezéséig jelentkezhetnek.
A magyar légtér felügyeletét (aa  mmaaggyyaarr  lléégg--
ttéérr  vvééddeellmméénneekk  bbiizzttoossííttáássaa  éérrddeekkéébbeenn  ffoollyyttaa--
ttootttt  sszzeerrvveezzôô--iirráánnyyííttóó  tteevvéékkeennyyssééggeekk  öösssszzeess--
ssééggee) Kormányrendelet szabályozza. A fel-
ügyelet tartalmát a légtér igénybevétel jogos-
ságának megállapítása és a jogosulatlan
igénybevétel során a légtérsértô jármûvek el-
len foganatosított intézkedések képezik. A
feladatok végrehajtása során a légierô kije-
lölt szervezetei részt vesznek a légijármû
azonosításában, a légtérsértések elektroni-
kus eszközökkel való felderítésében, a légi-
forgalmi szolgálatok által nem azonosítható
légijármûvek készültségi repülôgépekkel és
más módon történô azonosításában, a légi-
jármû feltartóztatásában (elfogásában), illet-
ve leszállításában (kényszerítésében).

A nemzeti légtér-felügyeleti rendszerben
és a NATO légvédelmi rendszerében a kato-
nai feladatokat békeidôszakban ugyanazon
nemzeti légvédelmi szervezetek oldják meg.
Következésképpen a kihívások, a kitûzött
rendszercélok és a megoldandó feladatok
köre azonos. A NATO légvédelmi rendsze-
rének, így a nemzeti légvédelmi rendszernek
is meg kell felelni a jövô kihívásainak úgy a
kollektív védelem, mint a légi terrortáma-
dások elleni küzdelem során. A NATO lég-

védelmi rendszere a nemzetek felajánlásán
alapul, a rendszer hatékonyságát mindig a
nemzeti légvédelmek hatékonysága határoz-
za meg. A NATO alapokmánya, illetve a Ma-
gyar Köztársaság Alkotmánya szerint is meg-
maradnak, a légi terrorizmus elleni küzde-
lemben pedig elôtérbe kerülnek a légvédel-
mi feladatok a szövetségi/nemzeti légtérben.
A fentiekbôl következtetve ismételten hang-
súlyozandó, hogy a szükséges és elégséges
elôkészületekrôl, a megfelelô erô és szüksé-
ges légvédelmi képesség fenntartásáról le-
mondani igen nagy politikai és katonai koc-
kázatvállalás. Megoldás lehetne, hogy a fen-
ti problémát csak szövetségi szinten kezel-
jük, ekkor a légvédelem feladatait egy másik
tagország NATO alárendelt erôi oldanák
meg, ez azonban ellentmond az arányos te-
herviselés elvének és különösen napjainkban
kockázatos megközelítés, ugyanis a NATO
tagországok jelentôs része légvédelmi képes-
ségeit radikálisan csökkentette, az egyes tag-
országok ilyen képességekkel egyáltalán
nem rendelkeznek és ilyen képességek létre-
hozását nem is tervezik. 

Ma már az is megállapítható, hogy a lég-
térbôl kiinduló fenyegetettségek és azok el-
hárítására hivatott légvédelmi rendszer ké-
pességeinek egyensúlya megbomlani látszik.
Az új típusú kihívások és fenyegetések idô-
szakában ismételten felmerül a Szövetség, a
tagállam és légierejének felelôssége a Szö-
vetség integrált légtere, az adott állam terü-
lete feletti légtér szuverenitása és integritása
vonatkozásában, fókuszban a légi felségjog
biztosításának, biztosíthatóságának problé-
mája, dilemmái és deficitjei. 

A díszfunkcionalitás szembetûnô akkor,
amikor NATO/nemzeti légvédelmi rendszer-
rel a jövôben rugalmas helytállást kell bizto-
sítani a potenciális és a létezô kihívásokkal,
fenyegetettséggel szemben, amikor minimá-
lis katonai követelményként fogalmazható
meg, hogy a kihívásokkal és fenyegetettség-
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gel arányos, megfelelô erôforrás rendelke-
zésre állása, a légvédelmi erôk megfelelô ké-
szenlétre tartása és idôbeni bevethetôsége
elengedhetetlen. A magyar légvédelemnek
keresnie kell a válaszokat a potenciális és lé-
tezô fenyegetettségek teljes spektrumára
úgy, hogy a szövetség által is rendelkezésre
bocsátott, vagy támogatásra, megerôsítésre
felhasználható légvédelmi erôforrásoknak
képesnek kell lenniük az állami légijár-
mûvek, fegyverként alkalmazott nem állami
légijármûvek, rakéták elhárítására. A NATO
integrált légvédelmi rendszerének jövôbeni
fejlesztése során a légi kihívásoknak és fe-
nyegetettségnek jobban megfelelô hadmûve-
leti megfontolásokat kell elôtérbe helyezni,
amelyek természetesen hatást gyakorolnak a
nemzeti légvédelem erôinek jövôbeni fej-
lesztésére is. Az integrált légvédelemben
szoros kapcsolat van a védett légtér integri-
tásának megôrzése, a kollektív védelem és a
válság, továbbá a konfliktus megelôzés elvei
között. A jövôben elmozdulás várható a ru-
galmasabb NATO és nemzeti, NATO vagy
nemzeti légvédelmi konfliktuskezelés, továb-
bá a rakétavédelem irányába az elrettentés
reális szintjének fenntartása mellett. Ezen
hadmûveleti megfontolás úgy a Szövetség,
mint a nemzetek általános és konkrét fele-
lôsségét is megnöveli, hogy együttes és gaz-
dasági lehetôségeikkel arányos teherviselés-
sel és erôfeszítésekkel birkózzanak meg a jö-
vôbeni kihívásokkal.

A légi hadmûveletek és légvédelmi mûve-
letek területén az eddigi elméletre alapozva,
új megközelítésekre van szükség. A rendelke-
zésre álló erôk mennyiségi csökkenésének és
a válaszadásra rendelkezésre álló rendkívül
rövid idô okán, új elméletre van szükség, ami
a kisebb, de gyorsabb, rugalmasabb és effek-
tívebb erôk alkalmazásáról szól, amely erôk a
fenyegetettség teljes spektrumában arányos
és hatékony válaszadási képességekkel kell,
hogy rendelkezzenek. Mindezek miatt meg-

fontolandó a képességi, a készenléti és alkal-
mazási követelmények újra fogalmazása.

A NATO tagországok katonai szervezetei
csökkentésének következményeként a jövô-
ben a készenlét elérési és a bevetési képesség
egyre fontosabb szerepet játszik az elretten-
tésben.  A légtérbôl jövôben kiinduló fenye-
getések idôbeni és az integrált légvédelmi
rendszeren belüli kezelhetôsége szempontjá-
ból alapvetô fontosságú a légvédelmi erôk
megfelelô elhelyezése a védendô területen,
ami hatással van a csapatok állomásoztatásá-
ra, gyakorlati felkészítésére, a gyakorlatokra,
az elôre kialakított és elhelyezett anyagi kész-
letekre és adott esetben a vendéglátó nemzet
támogatására. A készenlét elérési- és a beve-
tési képesség idôbeni elérhetôsége döntô le-
het a fegyverként alkalmazott nem állami
légijármûvek és a rakéták elhárítása során. 

A légi fenyegetettség kezeléséhez szüksé-
ges követelmények között ki kell emelni a
vadászrepülô erôk hatékonyságának fontos-
ságát és különleges alkalmazhatóságát. A va-
dászrepülô erôk jellemzôi (gyors reagálási
képessége, nagy hatékonyság, mozgékony-
ság, rugalmas állóképesség és túlélô képes-
ség) biztosítják a légvédelmi rendszer terü-
letlefedô kiegyensúlyozását, adott esetben az
erôk kipótlását. A hatékonyság növelése és a
különleges alkalmazási lehetôség kiaknázása
az eljárások újragondolását igényli.

Mint az már kifejtésre került, a légvéde-
lemnek úgy a nemzet, mint a Szövetség
szempontjából stratégiai jelentôsége van és
lesz a jövôben is. A légvédelem felelôsségi
körén belül oltalmazza az ország/szövetség
területét és légterét, a lakosságot, ipari és ka-
tonai bázisokat a légi fenyegetettséggel
szemben. A légvédelem a légi hadmûveletek
részét is képezi. Veszteséget okoz a támadó
légi erejének, részt vesz a kedvezô légihely-
zet kialakításában és fenntartásában, a táma-
dó légi támadó terveinek meghiúsításában.
A légvédelemnek fontos szerepe van a nem-
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zeti szuverenitás prezentálásában. A légvé-
delemnek demonstrálnia kell a politikai és
katonai elhatározottságot, eltökélt szándé-
kot és akaratot, felmutatni a hiteles erôt,
még akkor is, ha a konkrét fenyegetés ténye
az adott idôpontban nem áll fenn.

A légvédelemnek egy adott válság, vagy
konfliktus kezdeti szakaszában – a légtér in-
tegritásának biztosításával egyidejûleg, – el-
sôsorban a megerôsítô erôk fogadását, az
erôk felépítését és telepítését kell oltalmaz-
ni. A fentiek érdekében a különbözô készen-
léti szinteken végrehajtandó és alkalmazan-
dó elégséges védelmi és légvédelmi rendsza-
bályok kidolgozásához, bevezetéséhez és al-
kalmazásukhoz szükséges idôegyensúlyt fenn
kell tartani. Ennek egy olyan egységes és ösz-
szehangolt légvédelmi erôkifejtést kell ered-
ményezni, ami integrált részét képezi a má-
sik (többi) haderônem mûveleteivel össze-
hangolt légi mûveleteknek.

A légvédelem (alkalmazási változatainak)
elméleteit ismételten fontolóra kell venni.
Számításba kell venni a meglévô és jelentke-
zô veszélyek konkrét paramétereit, valamint
a nemzeti, továbbá a megerôsítô erôk légvé-
delmi képességeit. Továbbra is alapvetô lég-
védelmi cél marad az állam területe feletti
légvédelem fenntartása, de újra kell fogal-
mazni olyan képességeket, mint a felderítési,
vezetés-irányítási rendszer, a légtér megfi-
gyelésének végrehajtása és a légvédelem tü-
zének irányítása, vezetése ott, ahol, és ami-
kor az szükséges, miközben a kijelölt körze-
teket, objektumokat oltalmazni kell kiemelt
fontosságuk miatt. A légvédelem minden
elemét integrálni kell a légi vezetés és irányí-
tás rendszerébe, így biztosítható a képessé-
gek teljes kihasználása, a saját erôk saját lég-
védelmi tûztôl való megóvása.

A NATO katonai parancsnokságoknak a
nemzeti hatóságokkal (vagy fordítva) kon-
zultálva kell dönteni a légvédelem prioritá-
sainak meghatározásáról és azok megváltoz-

tatásáról. A légvédelem prioritásai a mûkö-
dô vagyontárgyak értékének, sebezhetôségé-
nek és helyreállíthatóságának értékelésén
alapul. Ezek magukba foglalják az intéz-
ményrendszer kiemelt elemeit, politikai és
közigazgatási központokat, energetikai ob-
jektumokat, katonai összpontosítási körzete-
ket, magasabb szintû vezetési pontokat, stb. 

Az integrált légvédelmi rendszerben mû-
ködô alrendszerek, egységek és erôk inter-
operabilitása, mint lényeges és minimális kö-
vetelmény marad. A légvédelmi elemzés, a
légi vezetés és irányítás, a repülô-, légvédelmi
rakéta- és radar eszközök adatcseréje, együtt-
mûködési képessége biztosítja csak a közös
tevékenységet és az együttes alkalmazást. Hiá-
nya hatékonyság csökkenéshez, rosszabb
esetben eredménytelenséghez vezethet.

LLÉÉGGIIEERRÔÔ  SSTTRRAATTÉÉGGIIAA,,  AA  DDOOKKTTRRIINNAA
MMOODDOOSSUULLÁÁSSAA

A légierô doktrínális tételeire igen komoly
hatást gyakorolt, hogy a világban lejátszódó
folyamatok és változások a biztonságot a po-
litika végcéljára tették, a légierô – mint a biz-
tonságpolitika egyik eszközrendszere – új
minôséget és megközelítést kapott. Az új mi-
nôséget támasztja alá, hogy a légierô, – ben-
ne a légvédelem – az ország, illetve a Szövet-
ség vonatkozásában már békeidôszakban is
stratégiai jelentôségûvé vált. Ebbôl követke-
zik, hogy a légierô doktrínának útmutatáso-
kat kell adni az asszimetrikus fegyveres küz-
delem során a légierô alkalmazásával kap-
csolatban is.

Szükségessé vált, hogy a háború természe-
térôl, dimenzióiról és megvívási elveirôl val-
lott nézetekhez hasonlóan kialakításra ke-
rüljenek az aszimmetrikus fegyveres küzde-
lemrôl, dimenzióiról és megvívási elveirôl
vallott nézetek. Kerüljenek meghatározásra
azok a speciális légierô képességek, alapvetô
jellemzôk, amelyek alapján a légtér feletti el-
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lenôrzés (Control of the Air) szükséges ké-
pességei és szintjei béke, válság és konfliktus
idôszakában is egyértelmûen értelmezhetôk
legyenek.

Új, illetve módosult tartalmat kell, hogy
kapjanak olyan szerepkörök, mint a légi
harc, légvédelmi harc, légi csapás. A légierô
„klasszikus” hadmûveletei az asszimetrikus
fegyveres küzdelem síkján mozogva nem ér-
telmezhetôk, ezért a légi mûveletekrôl val-
lott nézetek megtartása mellett új elméletek
szükségesek az új mûveleti fajták doktrínális
megközelítéséhez és a rakéták elleni védelem
megszervezéséhez. Az asszimetrikus fenyege-
tések (különösen a terrorfenyegetések) vál-
ság és konfliktus helyzetekben is várhatóan
jelen lesznek, ezért a légierô mûveletekben
(válság, konfliktus, háború) be kell, hogy
épüljenek a terrortámadások elleni mûveleti
tevékenységek és a rakétavédelem is.

Pontosítani szükséges a légierôvel szem-
ben támasztott, ha szükséges – ez valószínû-
síthetô – a szervezetekkel, a vezetés és irá-
nyítással kapcsolatos követelményeket is. A
légierô doktrína módosítása során feltétlen
figyelembe veendôk a repülôeszközökre jel-
lemzô sebesség, mozgékonyság, a gyors súly-
képzés és a jövôben a nagymélységû behato-
lási képesség és ezzel párosuló, eddig nem
tapasztalt pontosság és hatékonyság, továb-
bá értékelendô, hogy a modern földi telepí-
tésû légvédelmi rendszerek a meghatározott
légtérben hosszú idôn át képesek fenntartani
a tûzkészséget. A fenti jellemzôk meghatá-
rozzák a bevetésük és vezetésük módját az
elôkészítés és alkalmazás esetén.

Lényeges tényezô, hogy a számszerûen
egyre csökkenô, de teljesítôképességében
növekvô, eltérô specializáltságú fegyver-
rendszerek bevetésekhez történô – a NATO
rendszerében a többnemzetû erôk – összefo-
gása megköveteli a légi vezetés és irányítás
rendszereinek teljes integrációját, az eljárá-
sok és módszerek harmonizálását. Ez azon-

ban nem zárja ki, hogy konkrét alkalmazás-
kor a kijelölt erôk ne kerüljenek vissza a
nemzeti hatáskörbe, nemzeti vezetés és irá-
nyítás alá.

A nemzeti légierô stratégia – figyelembe
véve a nemzeti biztonsági- és nemzeti kato-
nai stratégiát és a rendelkezésre bocsátott
erôforrásokat – alapvetôen defenzív, azaz
légvédelmi centrikus kell, hogy legyen. Az el-
lentámadás képessége csak a szövetségi
rendszerben biztosítható. A rendelkezésre
álló erôk szintjének általános csökkenése kö-
vetkeztében lényegesen megnô az erôk
összetételének, minôségének és készenléti
helyzetének fontossága, az erôk konkrét fe-
nyegetettséghez igazodó átalakítása és ké-
szenléti helyzetük és szintjük fenyegetéssel
arányos, rugalmas változtathatósága.

Rugalmasabb mûvelettervezést, feladat-
szabást és végrehajtást célszerû preferálni. A
feladat végrehajtás során eddig nem tapasz-
talt mértékben nô meg a kisalegységek, al-
kalmi harci kötelékek és az egyes repülô, lég-
védelmi eszközök és az alkalmazó katonák
jelentôsége. Ezért a küldetésekért és az azt
teljesíteni tudó katonákért viselt felelôsség
meg kívánja, hogy a katonai intézményrend-
szer korszerûen felszerelje ôket, kiváló ki-
képzésben és méltányos ellátásban részesül-
jenek. A több haderônem katonáiból és
harceszközeibôl (adott esetben több nemzet-
bôl) összeállított kis létszámú alkalmi harci
csoportok az erôk legalacsonyabb szintjén is
közös (többnemzetû, több haderônemi) ter-
vezést és együttmûködést igényelnek.

Sajátosság, hogy a légi kihívások és fenye-
getettségek rövid idôn belüli konkrét aktivi-
zálódása rendkívül gyorsan változó körülmé-
nyeket hozhat létre és ez a vezetési szinteken
rendkívül rövid döntési ciklusokat követel.
Jellemzô lehet a jövôben, hogy a reális idô-
ben történô reagálás érdekében a döntési
szintek a vezetési rendszer alsóbb szintjei
irányába tolódnak el, így természetesen a
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döntési jogkörök és a végrehajtás irányításá-
nak felelôssége is.

A módosuló légierô doktrínának meg kell
határozni az új kihívásokhoz és fenyegetett-
ségekhez való viszonyt és a légierôvel adan-
dó válaszok fô tartalmi elemeinek meg kell
jelenni a doktrínában. Súlyponti problémakör
a nemzet (állam), illetve az új kihívások és a
fenyegetettség, továbbá azok kezelésének vi-
szonya, az aszimmetrikus fegyveres küzde-
lemrôl vallott nézetek, azok jellege, formái,
elvei, szintjei, a fegyveres erôk – benne a légi-
erô – helye, szerepe és általános feladatai a
nemzetbiztonság garancia rendszerében.

Tartalmazni kell konkrétan a légierô dok-
trínával, mint a légierô alkalmazásának, fel-
készítésének, fejlesztésének alapokmányával
kapcsolatos iránymutatást, meg kell határoz-
ni a légierô doktrína fogalmát, célját, alkal-
mazását és elhelyezni a légierô doktrínát a
szabályzó dokumentumok rendszerében.

Le kell „írni” magát a légierôt, mint a
fegyveres erôk egyik haderônemét. Megadni
jellemzô tulajdonságait, sajátosságait, erôs
és gyenge oldalait, valamint alkalmazásuk
fôbb törvényszerûségeit békében, (szuvere-
nitás és integritás megôrzése) béke fenntar-
tás, béketeremtés, válság és konfliktus keze-
lés és végsô esetben a háború idôszakára. A
doktrínának tartalmazni kell a légtér katonai
megfigyelésének, felhasználásának, ellenôr-
zésének általános rendjét, a légtérben folyó
katonai (légi és légvédelmi) mûveletekrôl
vallott nézetek szintézisét.

Foglalkoznia kell a légierô vezetésének és
a mûveletek irányításának kérdéseivel. Meg-
határozni a vezetés, a légi-vezetés és irányí-
tás fogalmát, típusait és szintjeit, megadni és
magyarázni a vezetési – irányítási folyama-
tot, a vezetési – irányítási szervezeteket és a
különbözô szintû parancsnokok általános jo-
gosultságait, kötelességeit és felelôsségeit.
Bemutatni az erôgazdálkodási folyamatot,
benne az erôk kijelölésének, az erôk és erô-

kifejtések elosztásának, az erôk átaláren-
delésének és támogatásának fô folyamatait.
Foglalkozni kell a légierô alkalmazási formá-
ival, a légi stratégiák és mûveletek részletes
leírásával, a légi stratégiai mûveletek harci
támogatásával és harci kiszolgáló támogatás-
sal kapcsolatos tevékenységek kifejtésével is. 

A légierô béke és haditevékenységi hierar-
chiájának meghatározásakor determináló té-
nyezô, hogy a békeidôs, válság, konfliktus, il-
letve a háború szintjeirôl vallott nézetek a
nemzeti alapokmányokban (nemzeti bizton-
sági stratégia, nemzeti katonai stratégia) már
kifejtésre kerültek, e dokumentumok alap-
vetôen meghatározzák a légierô béke, vál-
ság, konfliktus, háborús idôszaki tevékenysé-
gének, haditevékenységének lényegét, jogo-
sultságát. A légi stratégia, a legmagasabb
szintû tevékenység, általában meghatározza
a fegyveres konfliktus teljes idejére a légierô
alkalmazását, céljaként a fegyveres küzde-
lem fô célja szerepelhet (hadászati szint). A
légi hadjáratok a stratégiai célok elérése ér-
dekében szervezett, rendszerint több légi
hadmûveletbôl áll össze, általában csak na-
gyobb konfliktus esetén kerül tervezésre és
végrehajtásra. A légi hadmûvelet a légi had-
járat egyik fô célkitûzését hivatott elérni
alapvetôen harci- és harctámogató légi had-
mûveletekre épül, de egyéb más célból is
szervezhetô. A haditevékenységi hierarchia
elôbbi három szintjének célkitûzéseit és tar-
talmát elemezve bizton állítható, hogy a ma-
gyar légierô önállóan, ezeken a szinteken
nem képes tevékenykedni. A nemzeti kato-
nai stratégiából és a magyar légierô rendel-
kezésre álló erôforrásaiból és képességeibôl
következtetve egyértelmûen megállapítható,
hogy erôforrásainak és képességeinek meg-
felelôen csak a légierô különbözô szerepkö-
rökben való alkalmazása lehetséges (harcá-
szati szint), ezzel támogatva a légi hadmûve-
letek sikeres végrehajtását. A fentiekbôl kö-
vetkezik a magyar légierô doktrína kulcskér-
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dése, hogy a légi, légvédelmi szerepkörökrôl
vallott nézeteinket hogyan alakítjuk ki ak-
kor, amikor egyrészt a szövetség légi straté-
giájának, légi hadjáratainak és légi hadmûve-
leteinek doktrínális tételeit elfogadva és be-
vezetve, ezen doktrínális keretek között kell
légi és légvédelmi szerepköröket, feladato-
kat megoldani.

A módosuló légierô doktrínának a konk-
rét célkitûzésen túlmenôen célszerû bemu-
tatni, hogy hogyan lehet elôsegíteni és haté-
konyan támogatni a légierôvel és a légi mû-
veletekkel kapcsolatos ismeretek oktatásá-
nak lehetô legegységesebb megközelítését
azért, hogy a haderônem egésze, illetve vala-
mennyi tagja megértse azt és legyen képes
együttmûködni a közös célok érdekében. 

Hozzá kell járulni az együttes (összhad-
erônemi) doktrínához, továbbá a szövetségi
doktrínákhoz, így erôsítve a haderônemek
közötti és szövetségi rendszeren belüli
együttmûködést. Elô kell segíteni – a polgári
intézményrendszeren és általában a társa-
dalmon belül – elfogadtatni azt a tényt, hogy
a légierô, mint a nemzetbiztonság- és a véde-
lempolitika katonai eszköze, eredményesen
hozzájárulhat a békéhez és biztonsághoz.

KKOONNKKLLÚÚZZIIÓÓ

Az ország légterének védelme – mint a lé-
gierô egyes prioritású feladata – alapvetôen
NATO hadmûveleti – harcászati vezetés és
irányítás alatt, békében nemzeti, válság- és
konfliktus idôszakában szövetséges erôkkel
kiegészítve valósul meg. A légierônek or-
szághatáron belüli alkalmazásának felelôssé-
ge a vonatkozó törvények és szabályzók sze-
rint kiterjed a légi felségjog biztosítására, a
légtér-szuverenitás megôrzésére, a légtér in-
tegritásának védelme, az összhaderônemi
mûveletek céljainak támogatására, a légtér
feletti ellenôrzésére. A levegôbôl (légtérbôl)
kiinduló asszimetrikus fegyveres erôszak, a

kihívások és fenyegetettség katonai intéz-
ményrendszerben történô tanulmányozásá-
hoz új elemzô és értékelô stratégiát, módsze-
reket és eljárásokat kell kidolgozni. Az új ki-
hívásokra, fenyegetettségekre adandó vála-
szokat a veszélyek lehetséges teljes spektru-
mára célszerû kidolgozni, kutatni kell annak
lehetôségét, hogyan hozhatók létre feladat
specifikus-, jól felszerelt és kiképzett erôk.
Folytatni kell a légierô mûveleti doktrína fe-
lülvizsgálatát és kezdeményezni kell az
összhaderônemi doktrína légierô részeinek
módosítását.
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BBEEVVEEZZEETTÉÉSS

A vitaindító célja, hogy javaslatot tegyen az
MH-ban alkalmazott lövészkiképzési rend-
szer további fejlesztésére szakmai, CREVAL-
és missziós tapasztalataim, valamint a szov-
jet–afgán és amerikai–afgán tapasztalat-fel-
dolgozások alapján. A saját tapasztalatok és
ismeretek kölcsönösen erôsítik egymást a ko-
rábban feldolgozott tapasztalatokkal.

E vitaindító azt kívánja hangsúlyozni, hogy
a sok bírálat és negatív hangok ellenére az
MH fô lövészkiképzési irányvonala jó, csak a
szükséges finomhangolásokat kell rajta vég-
rehajtani. Ez véleményem szerint nem jelent
mást, mint azt, hogy vissza kell térni a lövész
szakmai alapokhoz, melyeket a modern harc
követelményeinek megfelelô harceljárások-
kal össze kell hangolni, a magyar viszonyok-
ra adaptálni, amelyek mind a szimmetrikus,
mind az aszimmetrikus hadviselésben alkal-
mazhatók. 

Azt figyelembe véve, hogy az MH anyagi
forrásai nem teszik lehetôvé a nagyon drága
haditechnika beszerzését, meglátásom sze-
rint a technológiai hiányosságainkat megfe-
lelô komplex kiképzéssel, a rendelkezésre ál-
ló eszközök mesteri felhasználásával és kez-
deményezô harcászati gondolkodással lehet
kompenzálni.1

Hozzá kell azonban tennem, hogy a mo-
dernkor harcászatának megvannak azok a
szükséges minimális technikai feltételei, me-
lyek nélkül a harc sikeres megvívása nehéz-
kessé vagy lehetetlenné válik, pl.: 

• adekvát fegyverzet,
• egyéni éjjellátó eszközök,
• digitális és hagyományos tájékozódást

segítô eszközök (GPS)
• a modern kor követelményeinek megfe-

lelô egyéni felszerelés,
• stabil és folyamatos összeköttetést bizto-

sító híradókapcsolat,
• adekvát felderítési képesség (UAV, cél-

felderítô radar, stb.)
Fontos, hogy mindezeket olyan szabvá-

nyok szerint alkalmazzuk és állítsuk rend-
szerbe, amelyek lehetôvé teszik más NATO-
szövetséges országok rendszereibe való in-
tegrálást, pl.: híradás)

A kiképzés során ugyanazokat az eszközö-
ket kell használni, mint amivel a harcot meg
kívánjuk vívni. A katona sok esetben a mûve-
leti területen találkozik az adott eszközzel.
Sokszor éles feladat során kell szembesülni-
ük az eszköz sajátosságaival, valamint itt kell
megtanulniuk a gyakorlati alkalmazását.)

Meglátásom és tapasztalatom szerint az
MH-ban a kiképzés során figyelembe kell
venni, hogy mindenki rendelkezzen lövész

GACSAL JÁNOS ÔRNAGY: 
FIGYELEM, GÉPESÍTETT LÖVÉSZ! 

(VISSZA AZ ALAPOKHOZ!)

1 Hadmûveleti terveiben Rommel mindig számí-
tásba vette, hogy a Wehrmacht hadianyag-ellá-
tása nem kielégítô. „Nem nehéz egy olyan gaz-
dag országban hadvezérnek lenni, amelynek
sok hadianyaga van. De nekem korlátoznom

kell magam, és apró eszközökkel kell megkísé-
relnem legyôzni az ellenséget.” – írta 1944 ápri-
lisában. Felfogása szerint legfontosabb a kiér-
lelt taktika – s ennek ô a virtuóza volt.
(David Fraser: Erwin Rommel Tábornagy élete)
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szakmai ismeretekkel (alapképzettsége a lö-
vész legyen), legyen képes lövészalegység kö-
telékében – egyszerû lövészként – harctevé-
kenység folytatására, majd a legjobbaknak
adjuk meg azt a lehetôséget, hogy toronylö-
vész, rajparancsnok, tüzér, páncéltörô tüzér,
harckocsizó, híradó, logisztikai stb. beosztást
láthasson el. A tisztképzés-tiszthelyetteskép-
zés terén is szükséges az elôbb lövészképzés,
aztán szakosodás.2

Az MH létszám viszonyai nem teszik lehe-
tôvé, hogy nagyszámú, a szárazföldi harc
megvívására nem kiképzett személy töltsön
be beosztást.

Meglátásom szerint az MH-ban a gépesí-
tett lövész (mint minôségjelzô) kell, hogy do-
mináljon. Ez azt jelenti, hogy a gépesített lö-
vész katonának képesnek kell lennie mind
harcjármûvel, mind harcjármû nélkül a harc-
feladat végrehajtására, bármilyen körülmé-
nyek között. Az a lövészkatona, aki nem ren-
delkezik a rendszeresített harcjármûvek al-
kalmazásának képességével is, a harc megví-
vásának sikerét kockáztatja. De ez nem azt
jelenti, hogy a gépesített lövészkatona a harc-
jármûve nélkül ne lenne alkalmazható. Ugyan-
úgy képesnek kell lennie a harcfeladat végre-
hajtására harcjármû nélkül is (könnyûlövész
elveknek megfelelôen) vagy más szállítóesz-
közzel (helikopter) (gépesített lövész század,
– zászlóalj alkalmazása harcászati légide-
szantként).

A vitaindító tartalma kiterjed a lövész
szakharcászat, lôkiképzés, híradókiképzés,
egészségügyi (Harctéri életmentô – Combat
lifesawer – CLS) képzés, mûszaki (Rögtön-
zött robbanóeszköz C-IED) kiképzés, sze-
mélyi mentés (Personal Recovery – PR) és a
tûztámogatás rendszerére, mint a modern-
kor harcának sikeres megvívását alapvetôen
biztosító ismeretekre.

AA  KKIIKKÉÉPPZZÉÉSS  IIRRÁÁNNYYVVOONNAALLÁÁNNAAKK  
MMEEGGHHAATTÁÁRROOZZÁÁSSAA

Az amerikai hadsereg „Anakonda” had-
mûvelete (2002., Afganisztán) során szerzett
tapasztalatainak vannak általánosan megfo-
galmazható tanulságai:

1. Ha nem kiképzésen veszünk részt, ha-
nem valóságos harctevékenységben, nem je-
lenti azt, hogy teljesen mást kell csinálni.
Harcolj úgy, ahogyan kiképeztek, és ahogy
tanultad! Tehát nem kell feltalálni a spa-
nyolviaszt. Úgy gondolom, hogy azok az el-
vek és dolgok, melyek az ÁLT 211/212-ben
(A Magyar Honvédség szárazföldi haderô-
nemének harcszabályzata II. rész – zászlóalj,
század, illetve III. rész – kezelôszemélyzet,
raj, szakasz.) megfogalmazásra kerültek, aa
mmeeggffeelleellôô  ffrriissssííttéésseekk  uuttáánn rendkívül jól
használhatók, mivel a orosz harci tapaszta-
latokon alapulnak, melyeket vérrel és izzad-
sággal írtak.

2. Tanítsuk meg a katonát pontosan lôni
0 méter és 500 méter közötti távolságon.3

Vissza az alapokhoz: figyelés, távbecslés, cél-
távolság meghatározása, tüzelés közben fel-
merülô akadályok elhárítása.

3. Lövész alapképzés, kötelékképzés
a) másodlagos kiképzés: a lövészrajon

belül mindenkinek legyen helyettese,
ha kiesik, akkor feladatát át tudja
venni;

b) az eggyel alacsonyabb szintû parancs-
nok legyen képes a parancsnoka kiesé-
se esetén az alegységet tovább vezetni
(fall-out-one drill);

c) a tûz folyamatos vezetése (tûzparan-
csok);

d) a lôszer megfelelô beosztása, újraelosz-
tása;

2 Alapvetôen fontos az összfegyvernemi gondol-
kodás kialakításához a lövész szakmai ismeret.

3 Dél-afganisztáni amerikai háborús tapasztala-
tok azt mutatják, hogy a leadott lövések kb.
50%-át 300 méternél távolabb kell leadni.
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e) tûzrendszer megszervezése, a fegyverek
megfelelô csoportosítása, újracsoporto-
sítása;

f) sebesültek ellátása (CLS);
g) kezdeményezôkészség folyamatos fenn-

tartása;
4. Rögtönzött robbanóeszközök elleni vé-

delem (C-IED) 
Rendkívül fontos az ellenség harceljárása-

inak folyamatos figyelemmel követése és a
megfelelô választevékenységek kialakítása
(pl.: 5-25), mert ezek nélkül nem tudjuk nap-
rakészen tartani az erô megóvására vonatko-
zó eljárásainkat sem.

5. Egészségügyi kiképzés (CLS) 
A harcképesség és a jó harci morál fenn-

tartásának az egyik kulcsa, mellyel biztosít-
juk a katona számára, hogy a harcfeladat so-
rán elszenvedett harci sérülések ellenére is
nagy legyen a túlélési esélye.

6. Híradókiképzés
A lövészalegység számára alapvetô fontos-

ságú a megbízható rádióhíradás (rádió mobi-
litása, strapabírósága, kezelhetôsége), mely-
hez elengedhetetlen, hogy az alegység min-
den tagja legyen képes a hírváltásra rádión
keresztül, de rajonként legalább 2 fô értsen a
rádióval kapcsolatos alapvetô hibaelhárítás-
ra, a folyamatos összeköttetés fenntartására.

7. A kiváló fizikai állóképesség
• A fizikai alkalmasság ne a misszióba

való kijutás feltétele, hanem az MH-
ban való bennmaradás feltétele le-
gyen, így elkerülhetô a misszió alatti
fizikai felmérésre történô AVI-be való
többszöri utazás.

• Fontosnak tartom, hogy a katonai kö-
zelharc a kiképzés része legyen. Véle-
ményem szerint a katonának nem
csak lôni kell tudni a gépkarabélyával,
hanem hidegfegyverként használni.
Meg kell tanulniuk puszta kézzel, kés-
sel, gyalogsági ásóval vagy szükségesz-
közökkel harcolni. A katonai közel-

harc és az extrém sportok és tanfo-
lyamok is nagyban hozzájárulnak a
katonák harcra történô pszichikai fel-
készítéséhez is! A katona sokszor ke-
rülhet olyan szituációba, amikor ezt a
képességét kell használnia.

És hogy hogyan lehet a gépesített lövész
katonákat folyamatosan magas harckészült-
ségi szinten tartani? Folyamatosan ismételni
kell a már korábban elsajátított lövész szak-
mai alapismereteket.

Az a gépesített lövészalegység, mely fizi-
kálisan jól felkészült, jó lôkészséggel, hadra
fogható felszereléssel rendelkezik, rendelke-
zik a szükséges CLS-képességgel és ismeri a
szükséges harceljárásokat, harci drilleket, az
jó eséllyel képes végrehajtani bármilyen
harcfeladatot, megközelíteni és megsemmi-
síteni az ellenséget.4

KKIIKKÉÉPPZZÉÉSS55

LLÖÖVVÉÉSSZZ  HHAARRCCÁÁSSZZAATT

A tapasztalatok alapján a lövészharcászat
szakmai (alap-) ismereteinek elsajátítása alap-
vetô fontosságú. Az MH rendszerében koráb-
ban megtalálható, de mára elhanyagolt képzé-
si tárgykörök felfrissítésére van szükség. En-
nek alapvetôen fontos eleme a katonák egyéni
felkészítése, mely magában foglalja azon har-
cászati ismereteket, melyek végrehajtására a
katonának (társával együtt) képesnek kell len-
nie, és amely összefoglalja a többi kiképzési ág
harcászatban felhasználható ismeretanyagát

4 A kiképzés során a lehetô legéletszerûbben kell
begyakorolni nem csak a harci mozzanatot, ha-
nem minden részletét. Például a sebesült ne a
saját lábán menjen el a kiürítô eszközig, miköz-
ben jelképesen átkarolja a két sebesültvivô ka-
tonát; a menetgyakorlatok során azt a felszere-
lést vigye magával a katona, amit a harcba is
magával kell vinnie, stb.

5 A kiképzésnek valóságosnak kell lennie!
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is. Ezen kiképzésnek elôtérbe kell helyeznie a
harctéri túlélést. Ezt a fajta kiképzést nem kell
tudományos magasságokba emelni, hiszen
minden annál jobb, minél egyszerûbb.6

Minden bevonuló katonát elôször karabé-
lyosnak képezzünk, nem szükséges a kikép-
zési idôszak végén a bizonytalan katonát kol-
lektív fegyverkezelôként átadni a gépesített
lövészalegységeknek, mert ekkor még nem
teljes értékûek. Az alapkiképzés idején vég-
rehajtott megfelelô alapozás a kötelékkikép-
zés idején kifizetôdik.

A gépesített lövészalegységeknél a már ru-
tint szerzett, magabiztosabb karabélyos ka-
tonák közül kerüljenek kiválasztásra a lövész
szakbeosztásokra való képzésre kijelöltek.

A lövész kötelékképzések tekintetében
mindenképpen a gépesített lövészraj az a
szint, melynek megfelelô összekovácsoltsá-
gától függ, hogy tudunk-e tovább építkezni
vagy pedig sem. Amíg a raj felkészültsége
nem megfelelô, teljesen fölösleges és hibás
áttérni a szakasz összekovácsolására, mert
késôbb nagyon megbosszulja magát. 

Véleményem szerint a gépesített lövész-
alegységek kiképzésében pontosan meg
kell határozni a mmiitt és a hhooggyyaanntt is, ez pe-
dig érvényes harcszabályzat és harci okmá-
nyok pontos megadása nélkül nem lehetsé-
ges7. 

A mit? kérdésre ismét az a válasz, hogy a
tudományos magasságokat mellôzve raj, sza-
kasz szinten a feldolgozandó témaköröknek
a következôknek kell lenniük:

• raj, szakasz század támadásban,
• raj, szakasz század védelemben,
• raj, szakasz század menetben,

• raj, szakasz század nyugvásban, nyugvás-
biztosításban.

Ha az említett témaköröket feldolgoztuk
normál viszonyok között, akkor dolgozzuk
fel különleges viszonyok között is, és ezután
térjünk át a felderítô szakharcászat (lesállás,
rajtaütés, vállalkozás) tárgyköreire, ill. a vá-
rosharcra (épületharcra).

LLÔÔKKIIKKÉÉPPZZÉÉSS

Ez az a kiképzési ág, melyre nem szabad
sajnálni az idôt és energiát (a többire sem),
mert ha a katona nem szerzi meg a szükséges
rutint fegyvere kezelésében, nem fog érteni
hozzá, nem fog bízni benne, s nem lesz ma-
gabiztos a harcban. Lôkiképzés esetén na-
gyon fontos, hogy miután a katona magabiz-
tosan használja fegyverét, legyen képes azt
bármilyen körülmények közt is alkalmazni8.
Tudja a fegyverénél jelentkezô hibákat elhá-
rítani, tudja a céltávolságot meghatározni,
tüzet helyesbíteni, tudja leküzdeni 500 méte-
ren belül, tudja beosztani a lôszerét, ne po-
csékolja azt, és tudja végrehajtani a szüksé-
ges manôvereket tûzzel, bonyolult viszonyok
között is.

A kollektív fegyverekre való kiképzést
azon lövész katonákkal tartom célszerûnek
végrehajtatni, akik mint gépkarabélyos kato-
nák már bizonyították rátermettségüket. Le-
gyen ez egy elismerés a katona számára,
hogy ha jól teljesít, lehessen kollektív vagy
fôfegyver kezelôje.9

Kötelék-lôgyakorlatokat csak akkor érde-
mes megkezdeni, ha az egyes harcos a szük-
séges lövészeti alapkészségekkel rendelke-

6 „Bonyolultat gyártani egyszerû, egyszerût gyár-
tani bonyolult.” – Mihail Kalasnyikov

7 Ellenôrzô elöljárótól már sokszor hallottuk a
„szerintem ez így nem jó” mondatot, de nekünk
nem volt szabályzatunk, hogy megvédjük ma-
gunkat.

8 Ne csak gyenge napsütésben, szélcsendes idô-
ben délután 3 és 4 óra között.

9 Ezen beosztásokat be kellene építeni a karrier
modellbe, mint magasabb beosztás elôfeltétel-
ét. Mindehhez megfelelô elismerést kell adni a
beosztáshoz anyagilag is.
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zik. Itt is tartsuk be a fokozatosság elvét: vé-
delmi típusú lôgyakorlatokkal kezdjünk, és
itt fektessük a fô hangsúlyt a tûzrendszer
megszervezésére, a tûz vezetésére, a tûzma-
nôverekre, a hibaelhárítások gyakorlására, a
lôszer beosztására. A képzettebb állomány
esetén építsük be a „fall-out-one” rendszert
és a tûzrendszer újjászervezését is. 

Érdemes lenne átvenni a nyugati hadsere-
gekben már mûködô „teljes nap a lôtéren”
rendszert. Mit is takar ez? A gépesített lö-
vészszakasz hajnalban harcszerûen elfoglalja
a lôtéren védelmi támpontját, majd ott tölti a
teljes napot. A célok a legkülönbözôbb idô-
szakokban a lôgyakorlat-vezetô által megha-
tározott helyeken jönnek fel. A katonák így
hozzászoknak a lôszerrel való takarékosko-
dáshoz és kialakul egyfajta rutin a napi élet
extrém helyen (lövészárok, bunker, beton
tüzelôállás stb.) történô vezetéséhez. A fo-
lyamatos jelentések által a szakaszparancs-
nokba és a beosztott rajparancsnokokba is
beleivódik, hogy miként vezessék és irányít-
sák tûzharc elôtt, alatt és után is a katonái-
kat (lôszerfogyás, ügyeletes tûzfegyverszol-
gálat szervezése, lôszer-újraelosztás, stb.
Ezt a gyakorlatot még meg lehet fûszerezni
sérülések és „fall-out-one” drillek bejátszá-
sával.

A támadó jellegû lôgyakorlatoknál a hang-
súlyt a védelmi lôgyakorlatok során már be-
gyakorolt készségek elmélyítésére, valamint a
tûz és mozgás összhangjára helyezzük.

Problémásnak tartom, hogy míg valóságos
harchelyzetben lehet tüzelni alegységek fö-
lött, között és mellett (átlövés, hézaglövés és
ellövés), addig a felkészülés idôszakában, bé-
kében ez nem lehetséges. Eltérés a valósá-
gostól, nem realisztikus.

Célszerûnek tartom olyan kötelék-lôgya-
korlatok végrehajtását – az erre megfelelôen
felkészített állománnyal –, amelyekben a
résztvevô alegységnek (vagy egy részének)
manôvert kell végrehajtania, például egy át-

karolást. Sajnos jelenlegi szabályzók ezt nem
engedélyezik. 

Ha nem ezen elveknek megfelelôen já-
runk el, akkor az alegység az ilyen jellegû
harci feladatokat nem vagy csak nagy veszte-
ségekkel lesz képes végrehajtani.

Alapjában véve az egységes lövészeti szak-
utasításban lévô lôgyakorlatok megfelelôk a
katonák kiképzéséhez.

A lövész katonának az alap és a szakalapo-
zó kiképzés végére képesnek kell lennie
lôkiképzésbôl:

• a tûzkészség fenntartására;
• a fegyver magabiztos használatára;
• a fegyver önálló beszabályozására (belö-

vés);
• hibaelhárításra;
• a célok megbízható leküzdésére minden

idôjárási és terepkörülmények között;
• a céltávolság pontos meghatározására;
• a megfelelô tüzelési testhelyzetek kész-

ségszintû alkalmazására;
A lôkiképzés eme rendszere biztosítja azt,

hogy a katonák minden körülmények között
képesek legyenek a fegyverek kezelésére, és a
már képzettebb katonák révén a kollektív
fegyvereket a raj többi katonája is képes le-
gyen kezelni, ezzel biztosítva, hogy a fô és kol-
lektív fegyverek még az elsôdleges kezelô ki-
esése esetén is a tûzrendszer része maradjon.

HHÍÍRRAADDÓÓKKIIKKÉÉPPZZÉÉSS

Bármilyen híradó berendezés használata
elôtt a kötelékeknek képesnek kell lenniük
„fakerekes” módszerekkel végrehajtott egy-
szerûbb tevékenységekre és manôverekre.
Ilyenek a kéz-, zászló-, fény-, hang- és egyéb
jelzésrendszerek. 

Az MH hírrendszerében az egyik alapvetô
probléma a több rádiótípus alkalmazása,
melyek csak részben kompatibilisek egymás-
sal. A különbözô rádiótípusok csak bizonyos
funkciók kikapcsolásával, korlátozásával ké-
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pesek a szükséges – és nem mindig megbíz-
ható – összeköttetés biztosítására. Digitális
és zárt (titkos) üzemben csak az azonos típu-
sok alkalmazhatók. Így hiába rendelkezünk
modernebb eszközökkel, ezek csak akkor
mûködnek együtt, ha le vannak korlátozva a
régi orosz rádiók szintjére. 

A probléma megoldása lehetne, ha a hír-
adó rendszert mihamarabb homogenizál-
nánk, ezzel biztosítva a rendszerek lehetôsé-
geinek maximális kihasználhatóságát. Így
egy rádiótípus alkalmazásával ki lehetne
használni az adott eszköz összes képességét
minden vezetési szinten. Például: adatátvitel,
rövid elôre programozott parancsok gyors
továbbítása, frekvenciaugratás az adatforga-
lom biztonságos lebonyolítása érdekében,
zárt (titkos) összeköttetés akár rajkötelék-
ben is.

A másik probléma az alegységnél végre-
hajtott híradókiképzés. Az elméleti foglalko-
zások szükségesek, hiszen itt sajátíthatóak el
a honi és NATO-hírváltás alapjai, melyek al-
kalmazása készségszintre fejleszthetô a gya-
korlati foglalkozásokon. 

Elôtérbe kellene helyezni a gyakorlati fog-
lalkozásokat, mert a valós végrehajtásoknál
a gyakorlati foglalkozásokon megszerzett ru-
tin kerül alkalmazásra. 

Rajparancsnok és rajparancsnok-helyette-
si szinten mindezek mellett sajátítsák el a ki-
sebb meghibásodások javítását, eszközök
programozását. Ez azért szükséges, mert az
eszközök alkalmazása során esetleg fellépô
nehézségek, problémák elhárítására, megol-
dására nem mindig áll rendelkezésre híradó-
szakember.

Az elméleti foglalkozások során meg kell
ismertetni a katonákat az alapvetô forgalmi
szabályokkal (honi, NATO) melyeket elsajá-
títva késôbb folyamatosan tudnak alkalmazni.

A fô hangsúlyt mindenképpen a gyakorla-
ti képzésre kell fordítani, ahol az eszközök
használatát rutinná kell alakítani. A gyakor-

lati képzés során a rajparancsnoknak és he-
lyettesének képesnek kell lennie a rádióké-
szülékek üzemelése közben fellépô hibák ki-
javítására, az összeköttetés fenntartására.
Valamint ismeretekkel kell rendelkezniük az
adott híradó eszköz típussajátosságairól, tí-
pushibáiról és azok kiküszöbölésének mód-
járól. Az elöljáró híradószakmai vonalnak
folyamatosan frissített adatokkal kellene
rendelkeznie, melyeket biztosít az alegysé-
gek számára. Továbbá célszerû lenne kialakí-
tani egy olyan nyomtatott ellenôrzési listát,
amely segíti a lövész katonát a programozás,
üzemeltetés és hibaelhárítás folyamatában10. 

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGÜÜGGYYII  KKIIKKÉÉPPZZÉÉSS

A harcképesség és a jó harci morál fenn-
tartásának egyik kulcsa. Nem is lehet kétsé-
ges, hogy a CLS-kiképzett katona a lövészal-
egységek szintjén képes életeket menteni.
Minden parancsnoknak kötelessége odafi-
gyelni arra, hogy alegysége rendelkezzen
CLS-kiképzett katonával. Mert a CLS-
katona az elsô lépés ahhoz, hogy a lövészka-
tona harctéren elszenvedett sérüléseibôl mi-
nél nagyobb valószínûséggel felépüljön, illet-
ve a katonát mentálisan is kezdeményezôbbé
teszi az a tudat, hogy nagy a túlélési esélye11.

De a CLS-képesítéssel rendelkezô katoná-

10 Meglátásom és tapasztalatom szerint az a rend-
kívül sokfajta rádiókészülék, amelyet az MH-
ban használunk, nagyon megnehezíti a kikép-
zést, s az, hogy honi területen is mást és mûve-
leti területen is más eszközöket használnak a
gépesített lövészalegységek, egyrészt rutinvesz-
téshez vezet, másrészt nem készségszintû alkal-
mazási lehetôségeket teremt. Ezt mihamarabb
orvosolni kellene.

11 A szovjet-afgán háború egyik tapasztalata az
volt – a Stinger-rakéta megjelenésének a követ-
keztében –, hogy a helikopteres sebesült-kiürí-
tés lehetôsége nagymértékben lecsökkent, s így
a harcoló katonát harckészsége is.
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kat nem elég csak egyszer kiképezni, hanem
rendszeres elméleti s fôleg gyakorlati kép-
zésben kell ôket részesíteni, hogy elkerüljük
a rutinvesztést és a tudásanyagot naprakész
szinten tarthassuk. E képzés során is alapve-
tô fontosságú a valóságost legjobban megkö-
zelítô, annak legjobban megfelelô kiképzés
biztosítása, hogy a CLS-katona ne a harcté-
ren találkozzon elôször valós sérült katoná-
val. Meglátásom szerint célszerû lenne, ha a
CLS-katonák a kórházak sürgôsségi osztá-
lyain, illetve a mentôkkel együtt asszisztál-
hatnának valós sérültek ellátásában.

A gépesített lövészalegységek minden ka-
tonájának szüksége lenne az elsôsegély nyúj-
tásával kapcsolatos naprakész gyakorlati is-
meretekre, melyek az alap elsôsegély téma-
körébe tartoznak, melynek ki kell terjedjen
a megelôzô egészségügyi higiénés rendsza-
bályok oktatására is (a láb „karbantartása”,
a fertôzések megelôzése, rovar-csípések…). 

Megfontolandó lenne, hogy a magyar sajá-
tosságoknak megfelelôen módosítsuk a ma-
gyar CLS-képzést, abból az aspektusból,
hogy az MH nem rendelkezik nagy mennyi-
ségû légi kiürítô képességgel. 12

RRÖÖGGTTÖÖNNZZÖÖTTTT  TTOOBBBBAAEESSZZKKÖÖZZÖÖKK  
EELLLLEENNII  VVÉÉDDEELLEEMM  ((CC--  IIEEDD))

Az afganisztáni és iraki hadmûveletek
egyik legvéresebb esettanulmányait az IED –
tevékenységek kapcsán kellett megismer-
nünk, melyek a gerilla hadviselés széles kör-
ben alkalmazott velejárói az öngyilkos me-
rénylôkkel egyetemben. Ezen eszközök ha-
tásának csökkentése érdekében a katonák-
nak készségszinten kell ismerniük az ellenük
alkalmazott harceljárásokat. Ez véleményem
szerint nem más, mint a veszély idôben törté-
nô felismerésének képessége. 

Eme képesség kialakításához a követke-
zôkre van szükség:

Elméleti képzés terén:
• Mindenképpen célszerû, ha napra-

kész információval rendelkeznek a lövész-
alegységek a legújabban használt ellensé-
ges módszerekrôl, illetve ezek elleni eljá-
rásokról, mert ezen ismeretek nagyban
hozzásegítik a lövészalegységeket a mo-
dern harceljárások elsajátításához

• A katonai célra rendszeresített robba-
nószerkezetek általános ismertetésével és
azok felismerhetôségével kell kezdeni az
ismeretek elsajátítását, mert ezen eszkö-
zöket még mindig nagy számban használ-
ják az ellenállók az IED-k elôállításához
és ez a jövô harcmezején is így lesz

• A következô lépésként az IED-k álta-
lános felépítését javaslom, mint fô téma-
kört, mert az eszközöket felépítô alkatré-
szek felfedezése és felismerése a harcté-
ren életmentô tényezô lehet

• Az öngyilkos merénylôk technikáinak
ismertesése és az ellenük való tevékenység
is része kell, hogy legyen a kiképzésnek.
Az elméleti oktatásba bele lehetne építe-

ni, hogy az elôadáson részvevôk IED-ket –
elméletben – helyezek el a térképen: ggoonnddooll--
kkooddjj  aazz  eelllleennsséégg  ffeejjéévveell!! (Például hogy egy
vezetékirányítású IED-t hova helyeznének,
merre vinnék a vezetéket és hol lenne a rob-
bantó ember.

Gyakorlati képzés:
• A gyakorlati képzésen be kell gyako-

roltatni a katonákkal a megállók alkalmá-
val végrehajtandó „5-25”-ös szabályt.

• Terület-átvizsgálásoknál rá kell kény-
szeríteni a katonákat, hogy ne csak nézze-
nek, hanem lássanak is, és vegyék észre az
apró veszélyre utaló jelzéseket (vezetékek,
huzalok, szigetelôszalag-maradványok).

• Gyakoroltatni kell, hogy vegyék észre
a területen beállt változásokat (pl. az út
mellett lévô nagy mélyedés pár nap eltel-

12 De ezt óvatosan, mert még a jót is képesek va-
gyunk elrontani.
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tével eltûnt, földmunkák nyomai a menet-
útvonalon).

• Terület-átvizsgálásoknál az IED-k fô
telepítési helyeinek (átereszek, kanyarula-
tok, vízmosások) részletes begyakoroltatá-
sára is nagy hangsúlyt kell fektetni ((ggoonn--
ddoollkkooddjj  aazz  eelllleennsséégg  ffeejjéévveell!!))..

• Fel kell készíteni a katonákat a mene-
tek alatt bekövetkezett IED – támadások
(pl. mozgásképesen maradt a jármû, moz-
gásképtelen jármû sebesültekkel) után va-
ló tevékenységekre.

• A gyakorlatokon egy alájátszó alegy-
ség által mûködtetett hang- és füstjelzôk
jobban ösztönzik a katonákat a veszély fel-
ismerésében. 

• Az öngyilkos merénylôknél fel kell is-
merniük a rá utaló jeleket és alkalmazni a
megfelelô ellenlépéseket.
Ezen módszerek elsajátítása csak akkor

hasznos, ha naprakész információkkal ren-
delkezünk mind az ellenség harceljárásairól,
mind IED – eszközeirôl és az ellenük való el-
járásokról is.

Továbbá szükséges lenne ezen eljárásokat
a harcászati komplex foglalkozásokon széle-
sebb körben alkalmazni, mert a jelenkor há-
borúi nem nélkülözik ezen eszközöknek és
eljárásoknak az alkalmazását.13

SSZZEEMMÉÉLLYYII  MMEENNTTÉÉSS  ((PPRR))

A Personal Recovery tárgykör magában
foglalja mindazon tevékenységeket, erôfeszí-
téseket (katonai, politikai, civil), amelyek az
alegységtôl elszakadt vagy elveszett személy-
(-ek) felkutatására, kimentésére és alakula-
tukba való visszaillesztésére irányulnak. 

Mivel ilyen esemény (konvojt ért táma-

dás, mûszaki meghibásodás, repülôeszköz
lezuhanása, stb. esetén) bármikor, bármi-
lyen hadszíntéren elôfordulhat, elengedhe-
tetlen, hogy a katonák – legalább – alapszin-
ten ki legyenek képezve az ilyen helyzetben
alkalmazandó tevékenységre, tudatában le-
gyenek a túlélésükhoz szükséges alapvetô is-
mereteknek.

Minden hadszíntéren, így az ISAF afga-
nisztáni missziója során is kiemelt prioritása
van az elveszett/izolálódott személyek minél
elôbbi kimentésének. Ennek sikeres végre-
hajtásához azonban elengedhetetlen a kö-
vetkezô feltételek biztosítottsága:

• A vezetô és koordináló szervek részérôl
a PR esemény mielôbbi felismerése;

• A PR-rendszer mûködésének, valamint
mûködtetésének ismerete és képessége;

• Az elveszett személyek felkutatására, ki-
mentésére kiképzett állomány;

• Az elveszett személyek megfelelô – leg-
alább alapszintû – ismeretekkel való felruhá-
zottsága, amelyek biztosítják számukra a
mentôcsapatok megérkezéséig a túlélést az
ellenséges területen, illetve képessé teszik
ôket arra, hogy a kimentést koordinálókkal
és az azt végrehajtó alegységgel fel tudják
venni a kapcsolatot és elôsegítsék a feladat
sikeres és gyors végrehajtását.

Az ISAF-szabályzók egyébként nemzeti
felelôsségként elôírják, hogy a katonáknak a
hadszíntérre kiérkezésük elôtt részt kell ven-
niük egy – a beosztásuknak megfelelô szintû
és tartalmú – PR-képzésen, amelynek magá-
ban kell foglalnia minimálisan a következô
ismereteket:

• Tevékenység rendje PR-esemény bekö-
vetkeztekor, a mentôcsapatokkal való
kapcsolatfelvétel;

• SERE (Survive, Evade, Resist and
Escape) A (alap) szint (túlélés, ellenség
elkerülése, tevékenység fogságban és
szökés);

• túlélési kiképzés az adott hadmûveleti

13 Erre lehetne egy módszer a valóságban megtör-
tént IED- vagy öngyilkos merénylôs támadá-
soknak a feldolgozása a harcászati komplex
foglalkozások keretében.
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területre vonatkozó speciális földrajzi
adottságoknak megfelelôen;

• a hadmûveleti területre vonatkozó ve-
szélyek ismerete;

Ezenkívül az ISAF elôírja, hogy minden
PRT-nél kell lennie egy csoportnak, aki ké-
pes az eltûnt/elszakadt személyek felkutatá-
sára, velük a kapcsolatfelvételre, kimenté-
sükre, mivel PR-esemény bekövetkeztekor
az azonnali reagálás elsôsorban az adott fe-
lelôsségi körzet parancsnokáé. Ezen túlme-
nôen az izolálódott személyek kimentése
gyorsabb, egyszerûbb és így eredményesebb
is, ha arra azonos nemzethez tartozó katoná-
kat alkalmaznak. A kutató-mentô alegysé-
geknek helikopteres úton történô célbajut-
tatására is javasolt kiképezni a katonák egy
részét a nagyobb mozgékonyság és a lehetô-
ségek szélesebb spektrumának megteremté-
se érdekében.

Mindezen szabályzók és elôírások figye-
lembevételével javasolt az összes, mûveleti
területen szolgálatot teljesítô katonát leg-
alább alapszintû, általános képzésben része-
síteni, ezen felül pedig az FP- (Force Protec-
tion) feladatot ellátókat a kutató-mentô al-
egység tevékenységére kiképezni.

AA  KKIIKKÉÉPPZZÉÉSS

Tulajdonképpen magának a kiképzésnek
csak néhány eleme (pl. PR-rendszer mûkö-
dése, azonnali tevékenység rendje, jelenté-
sek, kódok használata) jelent új ismeretet
egy kiképzett lövészkatona számára. Na-
gyobb részben a már korábbi kiképzések so-
rán elsajátított ismereteknek (túlélési alapis-
meretek, járôrözési, személyátvizsgálási és
közelbiztosítási feladatok, rádióhíradás) a
PR témakörébe való integrálását, az adott
feladatra való öszehangolását jelentik.

Mivel az MH állományában vannak PR-
témakörben jártas, abból komoly kiképzésen
résztvett szakemberek, valamint a kiképzés

java részét a már megszerzett katonai isme-
retek speciális helyzetben való alkalmazása
teszi ki, a kiképzést „„KKééppeezzdd  aa  kkiikkééppzzôôtt””
módszerrel lehetne végrehajtani. 

Legelôször is azonban a témakörben mé-
lyebb ismeretekkel rendelkezô szakemberek
vezetésével kell egy, a kor elvárásainak meg-
felelô, hadszíntéri tapasztalatokkal alátá-
masztott egységes kiképzést kidolgozni.

Természetesen a kiképzés során elsajátí-
tott ismereteknek a késôbbiekben folyama-
tos szintentartása szükséges. A gyakorlati
végrehajtás ismereteinek felfrissítését pedig
a nagyobb hazai gyakorlatokba is be lehet
építeni.

Ezen felül a külszolgálat elôtt álló katonák
részére szükséges a témakörben meglévô is-
meretek frissítése, illetve kiegészítése az
adott hadszíntér speciális követelményeinek,
körülményeinek figyelembevételével a szol-
gálatra való vezénylést megelôzôen.

Az egész kiképzés idôtartama kb. 1,5-2
hét, 15-20 fôs csoportokban végrehajtva.

A PR-kiképzés 2 fô részre bontható, mind-
kettô elméleti és gyakorlati foglalkozásokat
tartalmazna :

1. alapszintû ismeretek a PR-ról elmélet-
ben, valamint a tevékenység és a link-up
(kapcsolatfelvételi) eljárások begyakorlása,
(kb. 3-4 nap)

2. SERE-kiképzés (elméleti, majd gyakor-
lati foglalkozásokkal, kb. 1 hét)

EEllmméélleettii  ffeellkkéésszzííttééss::
• PR célja, rendszere, részei;
• Tevékenység PR-esemény bekövetkezte-

kor;
• MRI/HRI ISOPREP formátum kitölté-

se, az abban szereplô adatok azonosítás-
ra való felhasználása;

• METHANE jelentés kitöltése, leadása;
• Kódok alkalmazása (ISAF heti kód,

FLASH kód, DURESS kód, RAMROD
kód);
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• Helyzet jelzésére, megjelölésére alkal-
mazandó eljárások;

• Hadszíntérismeret (veszélyek, szokások,
túléléshez szükséges ismeretek);

• Link-up eljárások mind elszakadt sze-
mélyként, mind kutató-mentôcsoport-
ként;

GGyyaakkoorrllaattii  kkééppzzééss::
• jelentések megtétele (METHANE);
• helyzetjelzések alkalmazása;
• kapcsolatfelvétel gyakorlása nappal és

éjszaka, elszakadt személyként/csoport-
ként, valamint kutató-kimentô alegység-
ként;

• SERE-kiképzés;
• az ellenséges területen való túléléshez,

az ellenség elkerüléséhez szükséges el-
méleti ismeretek, illetve ezek gyakorlati
alkalmazása.

Összegzésképpen hangsúlyozom, mivel
egyrészt harctéri elôírás, másrészt pedig szük-
séges alapismeretet, a katonákat legalább
alapszinten ki kell képezni a PR tárgykörbôl.
Ezen felül a lövészalegységek állományát fel
kell készíteni kutató-mentô alegységként va-
ló feladatvégrehajtásra is.

TTÛÛZZTTÁÁMMOOGGAATTÁÁSS

Tüzérségi tûztámogatás bázisirány-belö-
vési eljárással

Az „Anakonda” hadmûvelet során az
amerikai tapasztalatok azt igazolták, hogy
mennyire fontos, hogy a katonák képesek le-
gyenek az ôket támogató tüzérség tüzének
vezetésére rajszinten is, hiszen az afganisztá-
ni viszonyok megkövetelték a tûz minél gyor-
sabb és pontosabb vezetését a gyorsan moz-
gó, kis csoportokban harcoló ellenséggel
szemben. Ez a fajta harcmodor megköveteli
a tüzérségi tûz gyors és egyszerû vezetését, il-
letve helyesbítését. Erre egy remekül hasz-
nálható módszernek tartom, mert a koordi-

nátahálós (bázisirány) belövési eljárás alkal-
mazhatósága a lövészalegységeknél kiváló,
mivel nem igényel hosszadalmas kiképzést a
lövészkatonáknak, technikai feltételei pedig
minden rajnál megtalálhatóak.

A bázisirány-belövési eljárás technikai
feltételei a lövészkatona részére a követke-
zôk:

• távcsô (EDF);
• tájoló (39/49M/CN);
• térkép;
• GPS (opcionális);
• rádióeszközök.
A bázisirány-belövési eljárás lényege a kö-

vetkezô:
A tüzet igénylô katona jelenti saját állás-

pontja koordinátáját, valamint a cél irány-
szögét és becsült távolságát. Ezt a tûzvezetô
ponton (TVP) feldolgozzák, majd a tûztá-
mogatási tervnek megfelelôen elkezdik a cél
belövését. A TVP és a tûzigénylô folyamatos
rádió-összeköttetésben van. A tûzigénylô ka-
tona megfigyeli a becsapódást a távcsövével,
majd jelenti az oldaleltérést vonásban, vala-
mint a robbanópont távolságát a célhoz ké-
pest (+; –). Ezeket az adatokat a TVP fel-
dolgozza. A belövés befejeztével a TVP jelzi
a tûzigénylô katonának a hatástûzre való át-
térést. Ezt is megfigyeli a lövész, majd jelen-
ti a hatástûz eredményét.

A minimális kötelék a tûzigénylésre a raj.
Ezért a tûzigénylésére és a belövés végrehaj-
tására mind a rajparancsnoknak, mind a he-
lyettesének képesnek kell lennie.

A kiképzendô állomány számára a szüksé-
ges elméleti ismeretek megszerzésén túl, a fô
hangsúlyt a gyakorlati végrehajtásra kell he-
lyezni, mert nem az a lényeg, hogy a katona
el tudja mondani, hogy hogyan kell végrehaj-
tani, hanem hogy a gyakorlatban tudja a tü-
zet vezetni és helyesbíteni! (alkalmazóképes
tudás)

A) egyéni felkészítés (elméleti foglalko-
zás):
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1. Aknavetô általános technikai ismeretei;
2. Tereptan (álláspont meghatározása tér-

kép alapján);
3. Híradás, jelentések a hírhálón;
4. Bázisirány-belövési eljárás.

B) kötelékkiképzés (gyakorlati foglalko-
zás)

1. Tereptan (álláspont meghatározása tér-
kép, illetve GPS alapján);

2. Tûzigénylés bevont aknavetô-kötelék
nélkül, híradóeszközök nélkül;

3. Tûzigénylés bevont aknavetô-kötelék
nélkül, híradóeszközökkel, tûzmegfi-
gyeléssel;

4. Komplex ellenôrzô foglalkozás bevont
aknavetô-kötelékkel, híradóeszközök-
kel, tûzmegfigyeléssel.

Az amerikaiak sokszor elemezték az oro-
szok afganisztáni tevékenysége során a tüzér-
ség alkalmazását, és úgy ítélték meg, hogy nem
megfelelô, mert a precíziós tüzérségé a jövô.
De saját magukat kellett felülbírálniuk, miu-
tán megtapasztalták az afganisztáni valóságot.

KKÖÖZZVVEETTLLEENN  LLÉÉGGII  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSS

Korunk professzionális haderôinek szer-
ves részét képezi a kifinomult légi támogatá-
si rendszer. Azokra a fejlett nyugati hadsere-
gekre, amelyek élenjáró képviselôi annak a
katonai szövetségi rendszernek, amelynek az
MH is tagja, ez különösen igaz. Reagálva a
kor által intézett kihívásokra a Magyar Hon-
védségnek is fejlesztenie kell azon képessé-
gét, ami a közvetlen légi támogatás alkalma-
zására irányul. Ennek egyik megoldása lehet
az erre specializálódott szakemberek képzé-
sén túl a harcoló állomány alapszintû felké-
szítése a légi támogatás alkalmazására.

A kiképzést elsôsorban lövészalakulatok
katonái részére kell tartani. A gépesített lö-
vészszakaszok állományából a rajparancs-
nokoktól a szakaszparancsnokig célszerû ki-

képezni az embereket. Ez az MH jelenlegi
gépesített lövészszakasz szervezeti felépítése
alapján a szakasz tiszthelyettessel együtt
nyolc embert foglal magába szakaszonként.
Egy osztály állománya egyszerre két szakasz
állományából állna (kb. 16 fô).

Foglalkozásvezetônek a legcélszerûbb
harctéri repülésirányító és közvetlen légi tá-
mogatás terén tapasztalt harci helikopter-, il-
letve vadászrepülô-hajózó beosztást ellátó
tiszteket kijelölni.

Maga a képzés egy munkahét (5 nap) idô-
tartamban kivitelezhetô. Az elméleti-gyakorla-
ti foglalkozások aránya körülbelül 10%:90%,
de ez nem azonos a tanteremben végrehaj-
tott foglalkozások és a terepfoglalkozások
arányával.

A kiképzés az elméleti alapok elsajátításá-
val kezdôdik és egészen a valós repülôeszkö-
zökkel gyakorlótéren szimulált közvetlen lé-
gi támogatás végrehajtásáig tart.

Az elméleti foglalkozások az elsô kiképzé-
si nap délelôttjén kerülnek lebonyolításra.

Az elméleti foglalkozások tematikája:
– a közvetlen légi támogatás általánosság-

ban (fogalma, folyamata, követelmé-
nyei)

– a közvetlen légi támogatás vészhelyzeti
változata és a CCA (lefolyása, formátu-
mok alkalmazása)

– az MH közvetlen légi támogatás végre-
hajtására képes eszközei és a fegyver-
rendszereik

A gyakorlati foglalkozások elsôsorban a
formátumok elsajátítására és készségszintû
kezelésére irányulnak. A fázisok során a fel-
adatok végrehajtásának módja fokozatosan
egyre összetettebbé és egyre életszerûbbé
válik.

A gyakorlati foglalkozások eellssôô  ffáázziissaa
szintén tantermi körülmények között kerül
lebonyolításra. A feladatokat a kiképzendôk
adott szituációba helyezve az instruktorok
segítségével hajtják végre. Az elsô fázis célja,
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hogy a kiképzendôk megtanulják jártasság
szintjén használni a formátumokat. A fázis
az elsô kiképzési nap délutánját öleli föl.

Az elsô fázis végeztével a kiképzendôk
alapvetô rávezetési technikákat tanulnak. A
rávezetés a második fázistól fokozatosan ré-
szét képezi a feladatok végrehajtásának.

A mmáássooddiikk  ffáázziissbbaann a kiképzendôk a fel-
adatokat adott szituációba helyezve rádió-
forgalmazással, az instruktorok segítsége
nélkül hajtják végre. A második fázistól a ki-
képzendôk folyamatosan egyre kevesebb
instrukciót kapnak a kiképzôktôl. A fázis az
elsô fázisban tanultak rövid felelevenítésével
kezdôdik.

A rádióforgalmazással végrehajtott feladat
közben a gépszemélyzetet szimuláló instruk-
tor külön helyiségben tartózkodik, ezzel elô-
segítve, hogy a kiképzendôk csak a rádión
történô kommunikációra hagyatkozzanak.

A fázis célja a kiképzendôk jártasságának
javítása a formátumok alkalmazása terén,
valamint a légi eszközzel rádión forgalma-
záshoz történô szoktatás. A második fázis
idôtartama a rávezetési foglalkozásokkal
együttesen a második kiképzési nap.

A hhaarrmmaaddiikk  ffáázziissbbaann a kiképzendôk két
csoportra oszlanak. Az egyik csoportban a
feladatokat terepen hajtják végre, rádiófor-
galmazással. A második csoportban a kikép-
zendôk a feladatokat számítógépes szimulá-
ció keretében hajtják végre – amennyiben
rendelkezésre állnak szimulációs munkaállo-
mások. A fázis célja, hogy a kiképzendôk a
feladatokat egyre inkább éles helyzetnek
megfelelô körülmények között hajtsák végre.
A fázis a harmadik kiképzési napot öleli föl.

A nneeggyyeeddiikk  ffáázziissbbaann a kiképzendôk repü-
lôeszközökkel együttmûködve szimulált köz-
vetlen légi támogatási feladatokat hajtanak
végre. A fázis célja, hogy minden kiképzendô
legalább egy alkalommal közvetlen légi tá-
mogatást hajtson végre valós repülôeszköz-
zel együttmûködve. Az elsô nap estéjén éj-

szakai kivitelezés részét képzi a kiképzésnek,
amennyiben a feltételek adottak. A fázisra a
kiképzés negyedik és ötödik napja áll rendel-
kezésre. A végrehajtás függvénye a repülésre
alkalmas idôjárás és a repülô eszközök ren-
delkezésre állása ilyen jellegû kiképzési cé-
lokra.

Amennyiben a feltételek nem adottak, a
kiképzés a szimulációs munkaállomásokon
folytatódik.

A fent leírtak nem lehetségesek anélkül,
hogy az MH kidolgozott koncepcióval ren-
delkezne a közvetlen légi támogatást illetô-
en. Az eljárásokat egységes szabályzatban
kell lefektetni, és a rreeppüüllôôeesszzkköözzöökk  sszzeemmééllyy--
zzeettéétt, valamint az erre a szakterületre speci-
alizálódott hhaarrccttéérrii  rreeppüüllééssiirráánnyyííttóó állo-
mányt ki kell képezni, és tudásukat el kell
mélyíteni még a szárazföldi állomány kikép-
zését megelôzôen. Máskülönben egy hason-
ló képzés beindítása hiábavaló erôfeszítés-
nek bizonyulna.

MMÁÁSSOODDLLAAGGOOSS  KKÉÉPPZZÉÉSS

Nagyon fontos hangsúlyt helyezni a má-
sodlagos képzésre rajon belül, mert csak így
tartható fenn a gépesített lövészalegység ma-
ximális harci alkalmazhatósága.

Alapfeltételként meghatározható, hogy a
gépesített lövészraj szintjén mindenkinek
minimum két feladata van, pl.: lövészkatona
CLS is egyben, vagy a rajparancsnok mint
híradó-specialista.

AA  mmáássooddllaaggooss  kkééppzzéésssseell  ffeellkkéésszzííttjjüükk  aa  kkaa--
ttoonnáátt,,  hhooggyy  aa  rraajjoonn,,  sszzaakkaasszzoonn  bbeellüüll  mmááss  kkaa--
ttoonnaa  ffeellaaddaattáátt  iiss  kkééppeess  lleeggyyeenn  ááttvveennnnii..

Mivel a rádiókommunikáció alapvetô fon-
tosságú a harc megvívása alatt, ezért:

• minden katonának tudnia kell, hogyan
használja a rádiót;

• tudnia kell, hogy hogyan jelentse helyze-
tét, a kialakult helyzetet, hogy igényel-
jen MEDEVAC-ot (METHANE), tisz-
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tában kell lennie a kölcsönös felismerési
jelekkel és a SALUTE jelentéssel is;

• Tudjon kérni ECAS-t és CCA-t; 
• Tüzérségi tûz vezetése és helyesbítése;
• RAMROD (DURESS) kód használata

és az angol katonai ABC ismerete;
Mindenkinek képesnek kell lennie a raj

egyéni fegyvereinek kezelésére és a kollektí-
vokéra is, de ez esetben lehetôségeinket fi-
gyelembe véve, ha már a rajon belüli két fô
esetén megvalósul a koncepció, már akkor is
mûködôképes.

Rajon belül legalább két fônek minden-
képpen tudni kell a raj rendszeresített jár-
mûjének vezetését.

Ugyan ez vonatkozik a CLS-képzéssel ren-
delkezô állományra, itt is rajonként legalább
két fô szükséges.

Viszont a C-IED-ismeretekkel, a tüzérségi
tûz vezetésének és helyesbítésének ismereté-
vel a gépesített lövész raj minden tagjának
rendelkeznie kell.

HHAARRCCJJÁÁRRMMÛÛ::  AA  LLÖÖVVÉÉSSZZKKAATTOONNAA  ÉÉSS
FFEEGGYYVVEERREE  EEGGYYSSÉÉGGEE

Az MH-nál rendszeresített páncélozott
szállító jármû jelen pillanatban a BTR-
80(A). Ez esetben is érdekes megfigyelni,
hogy míg honi területen ezzel az eszközzel
hajtja végre a kiképzését, és a katonának ez-
zel kellene harcát megvívnia, addig használa-
ta afganisztáni körülmények között mellô-
zött. 

Most vagy alkalmas a páncélozott szállító
jármû harci alkalmazásra, vagy sem. Kielé-
gíti-e a modernkor vele szemben támasztott
követelményeit, vagy sem? Ha a válasz
nem, akkor az MH-nak minél hamarabb
meg kell nézni annak a lehetôségét, hogy
mivel kívánja kiváltani. Mert ha a lövészka-
tona azt látja, hogy azzal a páncélozott szál-
lító jármûvel, amellyel a hazáját meg kelle-
ne védenie, az éppen csak harcban nem al-

kalmazható, akkor hogy várjuk el tôle, hogy
bízzon a technikában, és professzionális
módon alkalmazza? Hová lesz így a fegyve-
rek erejébe vetett hit? Ha a lövészkatona
nem bízhat a saját eszközében, elvész maga-
biztossága és kitartása. Ez mindenképpen
kerülendô.

Meglátásom szerint az MH következô
harcjármûvét mindenképpen a jövô és nem
a múlt háborújának megvívására kell alkal-
massá tenni. A kiválasztásnál viszont nem
biztos, hogy az olcsóságnak kellene a fô
szempontnak lennie, hanem a harci alkal-
mazhatóságnak, a kezelhetôségnek és a
strapabíróságnak. A kiválasztásnál vélemé-
nyem szerint a harcjármûnek mindenkép-
pen magyar gyártmánynak kellene lennie a
gyárthatóság, szervizelhetôség és a magyar
sajátosságok miatt. Itt könnyebb figyelembe
venni a magyar lövészkatona igényeit és az
ország lehetôségeit, pl.: olyan harcjármû
motor alkalmazása, mely képes üzemelni
növényi alapú üzemanyagokkal is, hisz hon-
védelmi harcok esetén csökkenne függôsé-
günk a külfölddel szemben. A szûkös ma-
gyar anyagi források figyelembe vételével,
úgy látom, hogy a jövô harcjármûvének nem
kellene drága eszközöket tartalmaznia, ha-
nem a katona saját magával vihetô eszköze-
it kellene adaptálni a harcjármûbe úgy,
hogy a harcjármû elvesztése esetén a felsze-
relést a lövészkatona különösebb probléma
nélkül magával vihesse harcértéke jelentôs
csökkenése nélkül. Ez megvalósítható, ha a
lövészkatona a saját személyi éjjellátó esz-
közét használja, pl.: a harcjármû vezetésé-
hez éjjel, a saját rádióját használja a harc-
jármûben (erôsítôvel együtt), ha a raj ne-
hézgéppuskája és az optikája is autonóm
módon alkalmazható a harcjármûtôl füg-
getlenül (ebben az esetben a harcjármû ve-
zetôje lehetne a nehézgéppuska segédirány-
zója).

Ebbôl a koncepcióból kifolyólag a harc-
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jármû elvesztése nem jelentené a drága
fegyverzeti eszközök elvesztését is. A pán-
célelhárítás ezen koncepció mentén is meg-
oldható lenne különbözô típusú páncéltörô
rakéták alkalmazásával, a harcfeladat függ-
vényében. 

A modernkor követelményeinek figyelem-
bevételével és a harci tapasztalatok alapján
az amerikaiak arra jutottak, hogy nincs két
egyforma háború. Mindegyiknek megvannak
a maga sajátosságai, s erre úgy reagáltak,
hogy létrehozták az úgynevezett „fegyverszo-
ba-koncepciót”, melynek lényege, hogy a
harc, hadmûvelet viszonyainak megfelelôen
állítják össze, hogy milyen fegyvereket is cél-
szerû az adott területen alkalmazni, mivel
mást kíván a városharc, és mást kíván a nagy
kiterjedésû síkság. 

Amíg azonban mi nem vagyunk képesek a
„fegyverszoba-koncepció” kialakítására, ad-
dig olyan hadi kézifegyverekre van szüksé-
günk, amelyek biztosítják az MH számára a
megfelelô hadi alkalmazhatóságot különbö-
zô alkalmazási viszonyok között. Vélemé-
nyem szerint az MH-ban rendszeresített AK-
63, PKM, SZVD és RPG-7 (modernebb
páncéltörô gránátjai képesek a legmoder-
nebb harckocsik páncélját is átütni) a mo-
dernkor követelményeinek még mindig meg-
felelnek, de szükséges lenne újak beszerzésé-
re és megfelelô optikai eszközzel történô el-
látására, valamint lehetôség szerint ergonó-
miailag jobb kialakítására.

MMEEGGTTEETTTT  LLÉÉPPÉÉSSEEKK1144

Tapasztalatom szerint az utóbbi években a
dandárnál jó irányú folyamatok indultak
meg a kiképzés gyakorlatiasabb és feladat-
orientáltabb végrehajtása érdekében. Ez

egyrészt abból az igénybôl valósult meg,
hogy az MH nem rendelkezik hatályos, érvé-
nyes harcszabályzatokkal, a lövész (és más
fegyvernemi, szakcsapati) szakmai kiképzést
meghatározó szabályzókkal és kiegészítô (ta-
pasztalatokat feldolgozó) írásos anyagokkal,
melyek feladata a kiképzés végrehajtásának
módja és annak pontos irányvonalának meg-
határozása lenne.

Ezt a problémát a dandár parancsnoka és
vezetôállománya helyesen ismerte fel, s elké-
szített több olyan szakmai anyagot, mely tá-
maszt nyújt a célirányos, egységes felkészítés
megvalósításának irányába. Ilyen nélkülöz-
hetetlen dokumentumok egyike a dandár ál-
tal kiadott az Ált/212 (A Magyar Honvédség
szárazföldi haderônemének harcszabályzata
III. rész – kezelôszemélyzet, raj, szakasz)
naprakésszé tett kiadványa, mely ugyan a fo-
lyamatosan bôvülô tapasztalatoknak megfe-
lelôen folyamatos frissítést igényel, de mégis
nagyon fontos lépés volt a gépesített lövész
szakmai kiképzés további irányvonalának
meghatározásában. 

Ugyanilyen fontosságú volt a rajparancs-
noki kézikönyv elkészítése is, mely egysége-
síti rajparancsnoki szinten a feladatok vég-
rehajtásának folyamatát, ami alapvetô felté-
tele a sikeres és célirányos, kötelékben vég-
rehajtott feladatoknak. Véleményem és ta-
pasztalatom szerint nem engedhetô meg, sôt
káros az a mechanizmus a gépesített alegy-
ségek kiképzésének rendszerében, amikor a
felhalmozott tapasztalatokat, ismereteket
(zászlóaljszinten) nem egységesen értelme-
zik. Mert még ha maga az ismeretanyag a
szakmai követelményeknek meg is felel, a
lövészalegységek közötti együttmûködés le-
hetôsége, ezáltal csorbát szenved, illetve sé-
rül a másodlagos kiképzés megvalósítható-
sága15.

14 A lövészkiképzés megvalósulása és megvalósí-
tási lehetôségei az MH 5. Bocskai István Lö-
vészdandárnál.

15 Az akkori 5/1 lövészzászlóalj 2009. évi nemzeti
CREVAL egyik fontos tapasztalata.
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A dandárunk életében, az egyik legfon-
tosabb sarokkônek, megmérettetésnek a
CREVAL-t tartom. Az általa meghatározott
követelmények teljesítése segít a kötelékki-
képzés irányának meghatározásában és an-
nak gyakorlati végrehajtásában. Továbbá
ezen keresztül megvalósíthatónak látom a
fegyvernemi és szakcsapatok integrálását (a
modernkor követelményeinek megfelelôen)
az összfegyvernemi harc megvívásának
komplex rendszerébe.

Továbbá meg kell említenem, hogy a dan-
dárnál a kiképzéssel kapcsolatban megindul-
tak olyan pozitív változások, folyamatok,
melyek már elindultak a lövész szakmai gyö-
kerekhez való visszatérés útján, illetve ötvö-
zik mindazokat a hasznos folyamatokat, me-
lyek teret engednek a hibázás lehetôségének
(ebbôl tudunk tanulni és továbbépítkezni),
valamint lehetôséget ad az új módszerek ki-
próbálására és gyakorlatban történô alkal-
mazásukra. 

Ilyen pozitív dolognak tartom az MH
rendszerében a szakalapozó kiképzés már
korábban meglévô hasznos rendszerének is-
mételt hangsúlyozását és még célirányosabb,
gyakorlatiasabb felkészítést biztosító felfris-
sítését is. Ha ezeknek a szakalapozó kiképzé-
seknek a fontosságát mindenki átérzi, akkor
és csak akkor lesz képes a Honvédség lövész
szakmai színvonala megfelelni a modernkor
vele szemben támasztott követelményeinek.
Ez lesz az a szakmai fundamentum, mely le-
hetôvé teszi a gépesített lövészalegységek
kötelékkiképzésének sikeres és hatékony
végrehajtását.

De a gépesített lövészkatona kiképzési
rendszerét nem lehet csak magában értel-
mezni. Szükség van a komplex gondolkodás-
mód kialakításra, mely a gépesített lövészka-
tonát, egységes rendszerben, annak olyan
meghatározó elemeként kezeli (az egyes
harcostól a dandár szintjéig) mely rendszer a
doktrína, a vezetés és irányítás, a kiképzés, a

személyügy, a pénzügy és a logisztika együt-
tes alkalmazása, összehangolása nélkül nem
garantálhatja a modern harc sikeres megví-
vását.

KKOONNKKLLÚÚZZIIÓÓ

Az MH létszámviszonyait és lehetôségeit
figyelembe véve azt kell mondanom, hogy az
MH minden egyes tagjának rendelkeznie
kell a gépesített lövész szakmai ismerettel.
Mert enélkül az ismeretanyag nélkül az MH
nem képes megfelelni a modernkor követel-
ményeinek, hiszen a világnak rá kellett döb-
bennie, hogy hiába a fejlett légierô és csúcs-
technika, amíg a gépesített lövészkatona
nem teszi be a lábát a megszállandó terület-
re, addig az a terület az ellenségé. Lásd: Lí-
bia bombázása, afganisztáni háború. 

Továbbá az oroszok csecsenföldi háborúi
arra is rávilágítottak, hogy mekkora problé-
ma, ha a hadsereg nem minden tagja van
tisztában a lövészharc megvívásának elvei-
vel, illetve végrehajtásának módszereivel. A
logisztikai menetek biztosításához a gépesí-
tett lövészalegységektôl kellett katonákat el-
vonni a szállítmányok kísérésére, mert a
logisztikus katonák erre nem voltak képesek
– nem a létszámuk miatt –, és ez nagyban
csökkentette a harcban bevethetô erôk szá-
mát.

Valamint az olyan parancsnok, aki nincs
tisztában az összfegyvernemi harc alapvetô
szabályaival, az hogyan is lehetne képes a
modernkor követelményeinek megfelelô
harceljárások elsajátítására és alkalmazá-
sára.

Remélem, hogy vitaindítóm hozzásegíti az
MH azon katonáit, akik a modernkor harcá-
nak sikeres megvívásának lehetôségében ér-
dekeltek, hogy megosszák velem elképzelé-
süket arról, ôk hogyan képzelik el az MH ki-
képzési rendszerének és kiképzési feltételei-
nek jobbá tételét.
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FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLTT  IIRROODDAALLOOMM

STANAG 2934, A Arty P-1 
Lester W. Grau, Michael a Gress: The

Soviet-Afghan War (Az orosz vezérkar által
elkészített orosz változat alapján)

Lester W. Grau, Michael a Gress: The
Bear Went Over the Mountain (Az orosz ve-
zérkar által elkészített orosz változat alap-
ján)

Földi Ferenc mérnök ezredes: Az egyéni
lövész fegyverek fejlôdése a XX. században,
és az ezredforduló táján

HQ USAF: Operation Anaconda (An Air
Power Perpspective)

First Segeant Rudy Romero’s comments
to Squad-leader.com: lessons learned during
afghanistan deployment

AP Published October 11, 2009 Did
Weapons Fail U.S. Troops During Afgha-
nistan Assault?

Nelson G. Kraft: Lessons learned from a
light infantry company during Operation
Anaconda

Larry Kahaner: Lessons of the AK-47
School of Advanced Military Studies

United States Army Command and General
Staff College Fort Leavenworth, Kansas:
Increasing Small Arms Lethality in

Afghanistan:Taking Back the Infantry Half-
Kilometer

Force reconnaissance platoon spmagtf
Afghanistan: Enemy ttp and after action
review (PPT)

The Battle of Grozny. Deadly Classroom
for Urban Combat TIMOTHY L.
THOMAS

Katonai mûveletek a nagyvárosokban és
megalopolisokban  Kôszegvári Tibor

Grozny 1 1994-1995.
Lessons learned from battle of Grozny
Lessons learned from russian mil ops in

chechnya
A.L. Orehov: A közelharc apróbb trükkjei

fordította: Zicherman István
A. Grigorjev: a modernkori kis háborúk

tapasztalatából fordította: Zicherman István
S.B. Monetcsikov: A harcoló Csecsenföld

fordította: Zicherman István
Richard L. Kugler, Michael Baranick, és

Hans Binnendijk: Operation Anaconda
Lessons for Joint Operations

Center of Army Lessons Learned: The
First 100 days Operation Enduring Freedom

Joint Publication 3-09.3
JFIRE
AJP 3.7 Allied Joint Doctrine for

Personnel Recovery

054-.qxd  2011.09.12.  12:38  Page 69



ÖSSZHADERÔNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA7700

BBEEVVEEZZEETTÉÉSS

A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövész-
dandár (továbbiakban: MH 5. BILDD) lövész-
zászlóaljaiból létrehozásra kerülô Zászlóalj
Harccsoportok (továbbiakban: ZHCS) mû-
szaki moduljai a tényleges tapasztalatok hiá-
nya miatt eléggé „öszvérek” lettek. Ennek az
oka nagy valószínûséggel az, hogy ilyen szer-
vezettel a tervezés idôszakában nem nagyon

találkozott az a csoport, aki próbálta kitalál-
ni, hogy milyen feladatokkal találkozhat egy
ilyen alegység. A szervezeti átalakítások kö-
vetkeztében a lövészzászlóaljak mûszaki sza-
kaszai megszüntetésre kerültek és új szerve-
zetként a Mûvelettámogató Mûszaki Zászló-
alj (továbbiakban MMZ) 1. mûszaki száza-
dának szakaszai lettek, viszont feladatvégre-
hajtáskor a szakaszok a ZHCS-k mûszaki
moduljaként tevékenykednek.

VÁRDAI MIHAIL FÔHADNAGY: 
PERSPEKTIVIKUS MÛSZAKI MODULSZÁZAD

Mûszaki modul szervezete és felszerelése1

1 Az ábrát a szerzô készítette, a felszerelés abban módosult 2009-ben, hogy a szakaszban 2 billencs il-
letve egy teljes készlet TMM-3 található.

AA  MMÛÛSSZZAAKKII  MMOODDUULL  SSZZAAKKAASSZZ  JJEELLEENNLLEEGGII  SSZZEERRVVEEZZEETTEE,,  FFEELLSSZZEERREELLÉÉSSEE  
ÉÉSS  KKÉÉPPEESSSSÉÉGGEEII
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FFeellaaddaatt TTeelljjeessííttmméénnyy
Hk. elleni akna telepítése kézzel, zártrendben, 4 sorban (aknák elô vannak készítve, 

aknamezô ki van tûzve, anyagtér max. 200 m távolságban)

Hk. elleni akna telepítése kézzel, arcvonallal párhuzamosan kifektetett 
koordinátazsinór mentén, 3 sorban (aknák elô vannak készítve, aknamezô ki van tûzve, 

anyagtér max. 200 m távolságban) 

földfelszínre 120 db/óra
földfelszín síkjába 190 db/óra

földfelszín alá 160 db/óra

földfelszínre 450 fm/óra
földfelszín síkjába 270 fm/óra

földfelszín alá 120 fm/óra

Aknamezô felderítés, 3 raj együtt 6000 m2/óra
Terület teljes akna- és lôszermentesítése, 3 raj együtt 1200 m2/óra

Körletek, állások ellenôrzése és aknamentesítése, 3 raj együtt 1000 m2/óra

Hk. elleni akna telepítése kézzel, arcvonalra merôlegesen 
kifektetett koordinátazsinórral, 4 sorban 

(aknák elô vannak készítve, anyagtér max. 200 m távolságban)

30 db/óra

Irányított repeszakna telepítése (IHR-60) földre és fára 
robbantóvezetékek kifektetésével (aknák elô vannak készítve)

40 db/óra

Átjárónyitás hk. elleni aknamezôn kézi erôvel, felszedéssel, 
rajonként külön-külön (4,00 m szélességben)

11 m/óra

8,00 méter hosszú, 2,00 négyzetméter keresztmetszeti területû
áteresz robbantása, tûzzel való gyújtással. 3 raj együtt

90 perc

Úttest rongálása 2,50 méter mélységû tölcsér kirobbantásával,
(az aknakutak elkészítése kézi erôvel) tûzzel való gyújtással. 

Rajonként külön-külön

30 perc/tölcsér

Úttest rongálása 10,00 méter hosszú és 2,50 méter mély árok
kirobbantásával, (az aknakutak elkészítése kézi erôvel) 

tûzzel való gyújtással. 3 raj együtt

110 perc

Fémhíd (vasbetonhíd, aluljáró) felépítményének robbantása
elektromos hálózattal. 3 raj együtt 

130 perc 

Vasbeton (kô) hídpillér robbantása (3,00 méter vastagságig,
melléhelyezett, nyújtott töltet alkalmazása esetén) 

elektromos hálózattal. 3 raj együtt 

100 perc 

Átjárónyitás hk. elleni aknamezôben kézi erôvel, robbantásos 
módszerrel, rövid nyújtott töltetek (RNYT-3) alkalmazásával, 

3 raj együtt (8 kg/fm-es elôkészített RNYT-3, 4-6 m szélességben)

átjáró/20 perc

Aknamezôn lévô 6.00 méter széles átjáró kiszélesítése 
12,00 méterre, kézi erôvel, már felderített aknák esetén, 

rajonként külön-külön

aknamezô mélységében 
75 m/óra

A szervezetbôl és a felszerelésbôl látszik, hogy a mûszaki modul sok feladatra képes elmé-
letileg, melyek a katonai mûveletek teljes spektrumára terjednek ki, viszont ezek a képessé-
gek elméleti számadatok:
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A felsorolásból kimaradt a sérült technikai
eszközbôl illetve épületbôl történô mûszaki
mentés, illetve a faanyagok megmunkálása
benzinmotoros illetve villamos láncfûrésszel. 

Látható a feladatlistából, hogy ezeket a
feladatokat a 40 fôs mûszaki szakasz nem ké-
pes végrehajtani harcászati idôhatárok (72
óra önálló tevékenység) között, továbbá a

feladatai zömét nem alkalmas harchelyzet-
ben, közvetlen tûzhatás alatt végre hajtani3.
Ez a szakasz kizárólag „béke” körülmények

Vasbeton (kô) hídpillér robbantása (3,00 méter vastagságig,
elôre elkészített töltetkamrák esetén) elektromos hálózattal. 

3 raj együtt 

80 perc 

Egysoros drótkerítés építése 5 szál tüskésdróttal 
(Az oszlopok beásása kézzel történik.) 

45 fm/óra 

Dróthenger készítése 
(A sablon elôre el van készítve.) 

120 fm/óra 

Dróthenger telepítése. (Az oszlopok beásása 
kézzel történik. A telepítés történhet 

1; 2 vagy 3 sorban) 

120 fm/óra 

4,50 méter széles buktató drótháló telepítése 60 fm/óra 

Egyszerû (3,00 folyóméter hosszú, 1,50 méteres átlójú) 
spanyolbak készítése fából. 

300 perc 

Oszlopútépítés 12 km/óra

Útvonaltisztítás 20 km/óra

Hó tisztítás 18 km/óra

Szennyezett útvonal tisztítása 9 km/óra

Földmozgatás 300m3/óra

Anyagterítés 160m3/óra

Erôdítési építmények típusalbum szerint

Ivóvíz elôállítása ZENON klt-vel. (normál szûrés) 500 l/óra

Ivóvíz elôállítása sugárszennyezett nyersvízbôl ZENON klt-vel.
(kettôs szûrés) 

125 l/óra

max. 20 m vagy 2 db 10 m széles, max. 3 m mélységû akadály
áthidalása rendszeresített TMM- 3 hídkészlettel

30 perc/db

40 m széles, max. 3 m mélységû akadály áthidalása 
rendszeresített TMM- 3 hídkészlettel

72 perc/db (bontás 105 perc)

Vízfolyások felderítése 50 m vízszélességig. 1 óra/db

3 raj együtt. 
Az építéshez 
(készítéshez) 

szükséges anyagok 
a helyszínen elô 
vannak készítve. 
Az akadály helye 

ki van jelölve.

1. táblázat: A modul szakasz elméleti képességei2

2 A táblázatot a szerzô készítette

3 Department of the Army, TRADOC Pamphlet
525-5, Force XXI Operations, A Concept for
the Evolution of Full-Dimensional Operations
for the Strategic Army of the Early Twenty-
First Century; Washington, D.C.; 1 August
1994

FFeellaaddaatt TTeelljjeessííttmméénnyy
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között képes feladatait ellátni, bár így is, egy
lövészzászlóalj érdekében szükséges mûszaki
feltételeket nem képes 72 óra alatt megte-
remteni.

ZHCS érdekében szükséges mûszaki tá-
mogatási feladatok:

• Saját erôk manôvereinek támogatása:
� Mozgási pályák mûszaki felderítése

(2 menetvonal illetve egy tartalék me-
netvonal);

� Átjárónyitás (századonként egy átjá-
ró);

� Hadiút berendezése, fenntartása
(mint mozgási pályák felderítésénél);

� Gépi híd telepítése akadályokon ke-
resztül, lehetôleg rohamhíd maxi-
mum 20 szélességig;

� helikopter leszállóhely berendezése.
• Ellenséges erôk manôvereinek akadá-

lyozása:
� Robbanó mûszaki zárak telepítése:

• Biztosítási övben, fôvédôövben il-
letve a szárnyak biztosítása érdeké-
ben a mûvelet elôkészítési illetve
végrehajtása idôszakában (harc-
helyzetben);

� Nem-robbanó mûszaki zárak telepítése;
� Mûtárgyak rombolása, mûszaki zár-

csomópontok elôkészítése, aktiválá-
sa.

• Saját erôk túlélôképességének fokozása
és fenntartása:

� Speciális erôdítési létesítmények be-
rendezése, fenntartása;

� objektumok álcázása, színlelése.
• Egyéb/általános mûszaki feladatok:

� Általános és speciális mûszaki felderí-
tés;

� részvétel természeti csapások, ipari
balesetek és tömegpusztító fegyverek
csapásainak elhárításában;

� terület aknamentesítése;
� tûzszerész feladatok végrehajtása

(IEDD);

� ZHCS önálló alkalmazása esetén víz-
kitermelése, tisztítása és csomagolá-
sa.

AA  MMÛÛSSZZAAKKII  MMOODDUULL  SSZZAAKKAASSZZ  
JJEELLEENNLLEEGGII  FFEELLKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE

A mûszaki modul felkészítése során törek-
szünk arra, hogy a különbözô szakkiképzési
csoportok együttesen legyenek kiképezve,
ezért is sikerült elérni azt, hogy a beosztott
katonákat könnyen lehet pótolni egy adott
szakmán belül, továbbá egységesen értelme-
zik és hajtják végre a feladatokat. A szaka-
szok felkészültsége egyéni illetve rajkötelék-
ben jónak értékelhetô. A szakasz minden
CREVAL ellenôrzés elôtt részt vesz egy hét
napos gyors felkészítésen, melynek célja az
„összekovácsolása a szakasznak”. Ez a metó-
dus hibás, mivel a szakasz sohasem tevékeny-
kedik egységes kötelékben, mindig lövész al-
egységhez betagozódva, elszórtan hajtja vég-
re feladatait. A gyakorlatok alkalmával bebi-
zonyosodott, hogy az összfegyvernemi alegy-
ségparancsnokok nem tudják kihasználni a
rendelkezésükre álló mûszaki potenciált, a
mûszaki-utász rajokat ugyan szétosztják a
menet végrehajtása során a lövész századok
között, a fennmaradó állományt egyben tart-
va mozgatja, és a menet végrehajtása után a
mûszaki-utász rajok vissza kerülnek a mo-
dulhoz. A modul a harcászati gyakorlatokon
kizárólag körletfoglalást, illetve körletbizto-
sítási feladatokat lát el.

A mûszaki modul kiképzésében sajnos
hátráltató tényezô a technikai eszközök hiá-
nya, több esetben hadfoghatatlansága, me-
lyet az alkatrészek hiánya okoz.

A mûszaki modulparancsnokok felkészíté-
se során nem fordítunk kellô figyelemet a
törzsmunkára történô felkészítésre és ez
megmutatkozott a „Bocskai Fokos 2010” pa-
rancsnoki és törzsvezetési gyakorlaton.

Röviden a mûszaki modul alegységeinek
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több közös kiképzésen, nem gyakorlaton il-
letve annak elôkészítô idôszakában, kellene
résztvenniük a lövészzászlóaljakkal, így az
összfegyvernemi alegység parancsnokok
megismerik a modul képességeit, továbbá be
tudják gyakorolni a mûszaki tevékenység kö-
zelbiztosítását is.

A törzsvezetési gyakorlatok során „Bocs-
kai Fokos 2008”, „Bocskai Erôd 2009”,
„Strong Hand 2009” illetve a „Bocskai Fokos
2010” bebizonyította, hogy a modult nem le-
het alkalmazni elméleti feladatvégreha-
jtáskor sem, mivel a számvetések következté-
ben kiderült, hogy a modul nem képes önál-
lóan harcászati idôhatárok között tevékeny-
kedni (a „Bocskai Fokos 2010” parancsnoki
munkája során az elméleti idôhatár 53 nap, a
BÁTOR HARCOS 2010/1 (MH ZHCS NA-
TO CREVAL) elôkészítésekor 17 nap volt).

Összeségében a szakaszok nem felelnek
meg a mûszaki támogatás alapelveinek mind
szervezetébôl, mind felszerelésébôl adódóan.

AA  MMÛÛSSZZAAKKII  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSS  
AALLAAPPEELLVVEEII

A tanulmányozott szakirodalom, illetve
saját tapasztalataim alapján a mûszaki támo-
gatásnak négy alapelvét véltem felfedezni:

1. Harcászati célszerûség
2. Modularitás
3. Idôszerûség
4. Gazdaságosság

AA  HHAARRCCÁÁSSZZAATTII  CCÉÉLLSSZZEERRÛÛSSÉÉGG  EELLVVEE

A mûszaki támogatás tervezése és végre-
hajtása során minden körülmények között fi-
gyelembe kell venni, hogy milyen kötelék a
támogatandó és mi a deklarált célja az adott
katonai mûveletben. Például támadó mûve-
letek során nem feltétlenül kell a katasztró-
fák következményeinek felszámolására el-

sôdlegesen készülni. Röviden a mûszaki tá-
mogatási feladatok prioritását a végrehajtan-
dó mûvelet céljaihoz kell igazítani.

MMOODDUULLAARRIITTÁÁSS  EELLVVEE

A modularitás elve a harcászati célszerû-
ség elvén alapul, mely szerint nem célszerû
felesleges képességeket minden pillanatban
bevetni, a mûszaki kötelékeket elemi módon
fô feladatok köré kell kialakítani. A lényege
az, hogy a mûszaki alegységek nem hajtják
végre a feladataikat egységes kötelékben, sôt
nem feltétlenül ugyanaz a szervezeti forma
kezdi meg a mûveletet, mint amelyre a mû-
velet során késôbb szükséges lehet.

IIDDÔÔSSZZEERRÛÛSSÉÉGG  EELLVVEE

A mûszaki támogatás céljai a katonai mû-
veletek során dinamikusan változnak, ennek
érdekében a mûszaki tiszt folyamatos infor-
máció igényeinek a lehetô leggyorsabban
kell megfelelni, ennek érdekében az infor-
mációáramlásnak folyamatosnak és „zavar-
talannak”, külön mûszaki hírhálón kell tör-
ténnie, így naprakészen tudja tartani a nyil-
vántartását ezzel elôsegítve a mûveletért fe-
lelôs parancsok döntésének alátámasztását
mûszaki szempontok alapján. További fontos
jellemzôje az idôszerûségnek, hogy a kötelé-
kek önálló alkalmazásának vannak bizonyos
idôkorlátai, például a harcászati szintû mû-
szaki támogatási feladatait 72 óra idôtartam-
ban célszerû végrehajtani.

GGAAZZDDAASSÁÁGGOOSSSSÁÁGG  EELLVVEE

A feladatokat a lehetô legkisebb erô, esz-
köz, anyag és idô felhasználásval célszerû
végrehajtani, viszont a gazdaságosság nem
mehet a kívánt hatás rovására. Minden eset-
ben meg kell gyôzôdni arról, hogy mi az el-
sôdleges cél.
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PPEERRSSPPEEKKTTIIVVIIKKUUSS  MMÛÛSSZZAAKKII  SSZZAAKKAASSZZ

A szakasz szervezetét, felszerelését és felkészíté-
sét a gyakorlati tapasztalatok alapján, összhangban
a mûszaki támogatás alapelveivel az alábbi módon
látom célszerûnek átalakítani.

A szakasznak kell rendelkeznie egy sza-
kasztörzzsel, 4 – 6 mûszaki-utász rajjal, illet-
ve egy vegyes mûszaki rajjal.

AA  SSZZAAKKAASSZZ  FFEELLÉÉPPÍÍTTÉÉSSEE,,  
FFEELLSSZZEERREELLÉÉSSEE,,  FFEELLKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE

A szakasz törzs felépítésén, felszerelésén
nem kell változtatni, viszont a felkészítés
rendjét, illetve a katonai mûveletekben elfog-
lalt helyét kell megváltoztatni. A felkészítés
során kiemelt figyelmet kell fordítani a sza-
kaszparancsnok és szakasz-tiszthelyettes
törzsfelkészítésére, mivel célszerûbb, ha a lö-
vészzászlóalj törzsében, mint mûszaki részleg
mûködik. A 2010. évi MH szintû gyakorlato-
kon (BÁTOR HARCOS 2010/1-2.) a zászló-
alj törzsbe biztosítania kellett a MMZ-nek
egy tisztet, ezen kívül a szakaszparancsnokot
az alegységhez „rakták”. Ez utóbbi hibás
megoldás, mivel így fölöslegesen alkalmazunk
egy fôt, hiszen a szakasz sohasem hajt végre
egyöntetûen egységes tevékenységet. Ahhoz
hogy a szakaszparancsnok közvetlenül tudjon
vezetni, akkor legalább hat helyen kell egy-
szerre tartózkodnia, ami a tudomány jelenlegi
állásával nem megoldható. A szakasz törzs
annak a mûszaki részlegnek kell lennie egy
zászlóaljtörzsben, amely a nap 24 órájában
képes nyomon követni a mûszaki feladatokat,
irányítani az alárendelt mûszaki köteléket, to-
vábbá az összfegyvernemi zászlóaljparancs-
nok részére tanácsot tud adni egy mûvelet
mûszaki támogatásával kapcsolatban.

A jelenlegi szervezet kritikus pontja a mû-
szaki-utász rajok állományával, felszerelésé-
vel kapcsolatos. A mûszaki-utász rajok létszá-
ma jelenleg 5 fô, és abból 3 fô az, aki szakfel-

adatot konkrétan végrehajtja. A mûszaki
szakutasítások illetve a tapasztalatok alapján
biztonságosan és hatékonyan a legkisebb lét-
szám, amit egy mûszaki feladatra lehet igény-
be venni 3 fô, ami nem más, mint mûszaki fi-
gyelô ôrs feladat végrehajtása, viszont ez a
szakfeladat a katonai mûveletek magas üte-
mének következtében általában nem kerül
alkalmazásra. A tapasztalatok következtében
a szükséges mûszaki-utász raj létszám 7 fôtôl
maximum 12 fôig. A jelenleg rendelkezésre
álló technikai eszköz alapján javasolt a 7 fôs
raj létszám, mert ez a minimálisan elegendô
szinte minden utász szakmával kapcsolatos
mûszaki szakfeladat végrehajtására.

A mûszaki-utász rajoknál túl sok felszere-
lés van, ami nem illik bele a szakmai profil-
ba, mint például a HOLMATRO feszítô-vá-
gó fej, továbbá látszik hogy a CREVAL listá-
ban szereplô szakfeladatok végrehajtásához
vannak felszerelések amelyek hiányoznak:

• reaktív átjárónyitó készlet
• aknaszóró berendezés
• tûzszerész készlet (demagnetizált)
• könnyû illetve nehéz tûzszerész ruha
• disruptor
• UAV
• UGV

Orosz mûszaki-utász raj4

4 http://www.october5.ru/imgs/nahabino/4.jpg,
2011. 02. 10. 07.44. Érdemes megfigyelni a
harcjármûvön kívül tartózkodók létszámát.

070-.qxd  2011.09.12.  12:39  Page 76



ÖSSZHADERÔNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA 7777

• multispektrális álca készlet
• 12,7 vagy 14,5 mm ûrméretû mesterlö-

vész puska robbanótestek hatástalanítá-
sa érdekében

• géppuska
Mindebbôl kiderül, hogy a mûszaki-utász

rajoknak az alábbi képességekkel kell elsôd-
legesen rendelkezni:

• Saját csapatok manôvertámogatása
– mozgási pályák mûszaki felderítése
– átjárónyitás

• Ellenséges erôk manôvereinek akadá-
lyozása

– Mûszaki zárak telepítése
– mûszaki zárcsomópontok beren-

dezése és parancsra történô aktiválása
– a harc folyamán az ellenség várható

betörésének irányában mûszaki zárak
telepítése

– szárnyak biztosítása mûszaki zárakkal
• Egyéb/általános mûszaki feladatok

– általános és speciális mûszaki felderítés
– tûzszerész feladatok végrehajtása

(rögtönzött robbanószerkezetek ha-
tástalanítása)

A fenti képességek és felszerelések a kü-
lönbözô gyakorlatokon felmerült igények,
tapasztalatok illetve a NATO CREVAL ké-
pesség követelmények listája alapján hatá-
roztam meg. A másik típusú raj, amit létre
kell hozni a vegyes mûszaki-technikai raj,

melyben az alábbi mûszaki felszerelések ta-
lálhatók alapesetben:

• 2 klt. univerzális földmunkagép (pl.:
Komat’su WB-97S)

• 2 klt. rohamhíd (MLC6 30, de inkább
MLC 70)

Ez a raj kiegészülhet a földmunkagépek
szállításához szükséges technikai eszközök-
kel, illetve önálló feladat végrehajtáskor víz-
tisztító állomással (Zenon Mini-ROWPU).

A vegyes mûszaki-technikai raj alapvetôen
a ZHCS erôdítési illetve szükséges manôver-
támogatási feladatait látná el.

A szakasz felkészítése során törekedni kell
arra, hogy a mûszaki támogatási és az általá-
nos katonai feladatokat egyharmad-kéthar-
mados arányban kell meghatározni.

A szakaszok kiképzési idôszak végén a
modulok számára nincs szükség „összeková-
csolásra” szakasz szinten, mert a szakaszok
nem kerülnek egységes kötelékként alklal-
mazásra. A másodlagos mûszaki képessé-
gekre történô felkészülés a kiképzési ciklus
során folyamatos jelleget ölthet, mely során
olyan kiképzési foglalkozások kerülhetnek
levezetésre, melyek lehetôvé teszik a kato-
nák alapszintû felkészülését elôre nem látha-
tó feladatok végrehajtása érdekében.

A következô táblázatban a különbözô szak-
mákhoz rendelt elsôdleges, illetve másodla-
gos szakmai kiképzési ágak rendszere látható:

6 MLC: (Military Load Class) Katonai terhelési
osztály/a szám kistonnában adja meg például
egy adott híd teherbírását

Robb. Mû.zár Mû.feld. Átk. Er- Tech. ag. út- Rept. Mû. Vízt.
álc. kik elôk. hé. karb. me. kik

utász teljes, teljes teljes 1 6 7;8;22 2 1 4-5 1-3
kivéve 7.

kezelô 8 1; 8 1-5 12. 1-5; 8
(WB)

kezelô 1; 9 1 6; 15. 4-6

5 A fekete szín elsôdleges, a szürke másodlagos
kiképzési ág, a számok a tárgyköröket jelölik.

2. táblázat: Perspektivikus mûszaki szakasz szakfelkészítésének prioritásai5
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A felkészítés rendszerébôl látható, hogy a
mûszaki csapatok felkészítése sokrétû fel-
adat, és ezek mellé járul hozzá az általános
katonai felkészítés. Az általános katonai ké-
pességeken felül az utász alegységek részére
komplex harcászati felkészítés javasolt, hi-
szen lövész-, illetve felderítô alegységekkel
közösen hajtják végre feladataikat.

AA  „„BBOOCCSSKKAAII  FFOOKKOOSS  22001100””  
SSZZÁÁMMÍÍTTÓÓGGÉÉPPPPEELL  TTÁÁMMOOGGAATTOOTTTT

TTÖÖRRZZSSVVEEZZEETTÉÉSSII  GGYYAAKKOORRLLAATT

A „BOCSKAI FOKOS 2010” gyakorlat-
nak a tapasztalatait kívánom felhasználni az
elméletem helyességének igazolására.

A gyakorlat 2010. februárjában került le-
vezetésre, mely során a következô volt a
helyzet:

REDLAND hadereje BLUELAND ellen
korlátozott célú támadást készít elô, és a 15.
Lövészdandár Zászlóaljharccsoportai a véde-
lem balszárnyán tevékenykednek. A felada-
tot az alábbi módon került meghatározásra:

A védelmi harc mûszaki támogatási fel-
adatait a BH 15. l.dd. 1. L.Z. mûszaki modul-
ja hajtsa végre „SZOLNOK” fázisvonaltól
„MISKOLC” fázisvonalig NKOM D-4 a
zászlóalj védôkörletében.

A mûszaki támogatás alapvetô feladata a
saját erôk túlélôképességének fokozása és
fenntartása, az ellenséges erôk manôverének
akadályozása.

EEllggoonnddoollááss  aa  mmûûsszzaakkii  ttáámmooggaattááss  
vvééggrreehhaajjttáássáárraa::

A BH 15. LDD. 1. LZ. védelmének mû-
szaki támogatása az erôk megóvása érdeké-
ben, együttmûködve BH 15. LDD. 62. LZ.
mûszaki moduljával együttmûködve az ellen-
séges erôk manôvereinek akadályozása illet-
ve a saját csapatok túlélôképességének foko-
zása és fenntartása önállóan, továbbá az el-
lenlökés során a manôvertámogatási felada-

tok végrehajtása együttmûködve a 176. DD-
al. A mûvelet mûszaki támogatása négy fá-
zisban kerül végrehajtásra.

AA  mmûûsszzaakkii  ttáámmooggaattááss  pprriioorriittáássaa::
1. Fázis: EEllôôrreevvoonnááss  vvééddôôkköörrlleettbbee

– Saját erôk mozgásszabadságának biz-
tosítása;

– A saját erôk megóvása, a túlélôképes-
ség fokozása;

– Egyéb mûszaki szakfeladatok biztosí-
tása;

– Az ellenség mozgásának akadályozása.
2. Fázis: VVééddôôkköörrlleett  mmûûsszzaakkii  bbeerreennddeezzééssee

– A saját erôk megóvása, a túlélôképes-
ség fokozása;

– Az ellenség mozgásának akadályozása;
– Saját erôk mozgásszabadságának biz-

tosítása;
– Egyéb mûszaki szakfeladatok biztosí-

tása.
3. Fázis: MMoozzggóóvvééddeelleemm  „„SSZZOOLLNNOOKK””  ééss

„„MMIISSKKOOLLCC””  ffáázziissvvoonnaallaakk  kköözzöötttt
– A saját erôk megóvása, a túlélôképes-

ség fokozása;
– Az ellenség mozgásának akadályozása;
– Saját erôk mozgásszabadságának biz-

tosítása;
– Egyéb mûszaki szakfeladatok biztosí-

tása.
4. Fázis: EElllleennllöökkééss

– Saját erôk mozgásszabadságának biz-
tosítása;

– Az ellenség mozgásának akadályozása;
– A saját erôk megóvása, a túlélôképes-

ség fokozása;
– Egyéb mûszaki szakfeladatok biztosí-

tása.
AA  mmûûsszzaakkii  ttáámmooggaattááss  ffáázziissaaii::
1. fázis: EEllôôrreevvoonnááss  vvééddôôkköörrlleettbbee:

Kezdete: D-4
Vége: NKÉM D+53

– Fô szállítási és manôver utak fenntartása;
– Mûszaki felderítési adatok pontosítása;
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2. fázis:: VVééddôôkköörrlleett  mmûûsszzaakkii  bbeerreennddeezzééssee:
Kezdete: D
Vége: NKÉM D+53

– Mûszaki zárak telepítése a zászlóaljvé-
dôkörlet megerôsítése érdekében (Szük-
séges idô 96 óra);

– Kiemelt objektumok túlélôképességé-
nek fokozása, fenntartása (Szükséges
idô 30 nap);

– Manôverutak fenntartása.
3. fázis:: MMoozzggóóvvééddeelleemm  „„SSZZOOLLNNOOKK””  ééss

„„MMIISSKKOOLLCC””  ffáázziissvvoonnaallaakk  kköözzöötttt:
– A BH 15. LDD. 62. LZ. átvezetése a te-

lepített mûszaki zárakon, azokon az átjá-
rók zárása, a mûszaki zárak aktivizálása.

4. fázis:: EElllleennllöökkééss:
Kezdete: Az ellenséges erôktérnyeré-

sének megakadályozása, nagymértékû
vesztesség okozása
– Fô szállítási és manôver utak, fenntartá-

sa, átjárók nyitása;
– Szárnyak biztosítása mûszaki zárakkal.

AAlláárreennddeelltteekk  ffeellaaddaattaaii
BH 15. Lövészdandár 1. LZ. mûszaki mo-

dul:
Szervezet:
• szakasz törzs
• 1. – 3. mûszaki-utász raj
• mûszaki-technikai raj
• mobil víztisztító raj
• mozgástámogató raj
11..  FFáázziiss::
A mû. sz. pontosítja a mûszaki felderítési

adataikat NKÉM D+53.
A 15/1. l.z. mû. sz. felkészül a zászlóalj át-

csoportosítása érdekében a manôver támo-
gatás feladataira „SNAKE – LION” útvona-
lon a kijelölt védôkörletig. 

22..  FFáázziiss::
A mûszaki-technikai raj végrehajtja a spe-

ciális erôdítési feladatokat. (Zászlóalj harc-
álláspont berendezése). Továbbá felkészül
úthelyreállítási feladatok végrehajtására.

Az 1. – 3. mûszaki-utász rajok a kijelölt he-
lyeken robbanó, nem-robbanó mûszaki zára-
kat telepítenek. A feladat végrehajtás után a
védelmi harc idôtartamára átadásra kerülnek
az „A”, „B”, „C” századharccsoportoknak.

A mobil viztisztító raj víztisztító pontot te-
lepít a meghatározott koordinátán (vízkiter-
melési kapacitás: egyszerû szûrés 1000 l/h,
kettôs szûrés: 250 l/h, tárolási kapacitás 9600
l, tárolási idô max. 24 óra).

A mozgásbiztosító raj felkészül manôver-
támogatási feladatok végrehajtására a Zász-
lóalj FH körzetében.

33..  FFáázziiss::
A mûszaki-utász rajok átvezetik a 15/62.

LZ. erôit a mûszaki zárakon, majd parancsra
lezárják az átjárót és aktivizálják a mûszaki
zárakat.

A mûszaki-technikai raj és mozgástámoga-
tó raj felkészül az ellenlökés mûszaki támo-
gatási feladatai a Zászlóalj FH körzetében.

44..  FFáázziiss
Az ellenlökésben résztvevô erôk manôver-

támogatása során átjárók nyitása, utak hely-
reállítása.

KKoooorrddiinnáácciióóss  uuttaassííttáássookk  
– A védelmi mûvelet elôkészítése idôsza-

kában a 15/62 LZ. mûszaki erôivel.
– A logisztikai századdal vízellátás idôtar-

tama idején.

A feladat listából látszik, hogy a jelenlegi
mûszaki modul a feladatokat el tudja látni
békeidôben, a terep mûszaki elôkészítése vi-
szont sok idôt vesz igénybe. A 30 nap idôtar-
tam erôdítésre, illetve a 96 óra mûszaki zá-
rak telepítésére a modern elveknek nem fe-
lel meg, mivel megnô a mûszaki berendezés
felderíthetôsége, ezáltal veszélyeztetve a
harcfeladat sikerét. Az erôdítési feladatok
meghatározásakor a kiemelt objektumok be-
rendezését kell elôtérbe helyezni, továbbá
összefegyvernemi kötelékek is bevonhatók
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erôdítésbe, de ezt általában nem veszik fi-
gyelembe a mûvelet tervezése során. Leg-
többször, sajnos, a mûszaki alegységet kizá-
rólag BTR tüzelôállások kiépítésére tervezik
alkalmazni az összfegyvernemi alegységpa-
rancsnokok. Szintén probléma az némely
összfegyvernemi alegységparancsnok kíván-
sága, hogy lövész szakaszonként egy-egy át-
járót létesítsünk a 3 mûszaki-utász rajjal, mi-
kor a raj létszáma ismert, többször is jelez-
tem, hogy 5 fô és ebbôl 1 harcjármûvezetô, 1
rajparancsnok, 1 rajparancsnok-helyettes és
2 utász. Felhívtam többször a figyelmet arra,
hogy a mûszaki-utász rajok századoknál van-
nak elosztva és századonként 1 átjáró létesí-
tése és fenntartása felel meg a doktrinális el-
veknek7. A másik kérdés ami sorozatosan
merül fel, hogy távaknásítás lehetôségei mi-
lyenek vannak a mûszaki szakasznak. A vá-
lasz minden esetben az volt, hogy nincs. To-
vábbi hiányosság az, hogy az összefegyverne-
mi alegységeknél nem vesznek tudomást a
mûszaki-technikai, mobil víztisztító illetve a
mozgásbiztosító rajokról.

AA  ggyyaakkoorrllaatt  ssoorráánn  aazz  aalláábbbbii  tteevvéékkeennyysséégg
ttöörrttéénntt::

Az átjárókat a „C” századharccsoportba
tartozók kivételével sikerült lezárni, mert az
a mûszaki-utász raj megsemmisült, ezért az
„A” századharcsoportba tartozó mûszaki-
utász raj volt kénytelen zárni, a mûszaki mo-
dul századharccsoportba be nem osztott ál-
lománya teljesen megsemmisült. Ebbôl lát-
szik, hogy a mûszaki-utász rajok nem rendel-
keznek elégséges önvédelmi fegyverzettel,
helyette viszont rendelkezik „HOLMA-
TRO” feszítô-vágó felszereléssel, amit a gya-
korlati életben sem alkalmazunk, továbbá az
is hogy a jelenlegi modul nem alkalmazható
a katonai mûvelet dinamikájában, mivel a

modul megsemmisült a „MISKOLC” fázis-
vonalon.

A feltételezéseim alapján a mûszaki be-
rendezést felderítették így az ellenséges csa-
patok különbözô ellenrendszabályokat tud-
tak érvényesíteni, mint az állások gyalogos
harcrendben történô támadása, mivel nem
rendelkezik a Magyar Honvédség megfelelô
alternatívával a gyalogsági aknák kiváltására.

GGYYAAKKOORRLLAATTII  TTAAPPAASSZZTTAALLAATTOOKK  
AA  SSTTRROONNGG  HHAANNDD  22001100//22  

GGYYAAKKOORRLLAATTTTAALL  KKAAPPCCSSOOLLAATTOOSSAANN

2010. 09. 07 – 2010. 09. 29-ig a MMZ egy
kijelölt szakasza az 5/1. lövészzászlóalj bázi-
sán megalakult ZHCS-2 nemzetközi
CREVAL-ján vett részt a Központi Gyakor-
ló- és Lôtéren a MH Bakony Harckiképzô
Központ területén. A szakasz megalakítása
során az alábbi problémák merültek fel:

• Az utász állományból összesen kettô fô
rendelkezett érvényes robbantásfoglal-
kozás vezetôi igazolvánnyal;

• a mozgástámogató raj állománya nem
rendelkezett érvényes gépkezelôi igazol-
vánnyal, mivel nem volt mûszaki gépke-
zelôi kiképzés az alegységnél egy rende-
let hiányosságaiból kifolyólag.

A gyakorlat körzetében a szakasz az elsô
két hétben saját kiképzése érdekében az
alábbi szakfeladatokat hajtotta végre:

• robbantási, imitációs feladatok;
• mûszaki szakfelderítés;
• átjárónyitás;
• utak helyreállítása;
• Tüzelôállások fejlesztése;
• TMM-3 híd telepítése és átkelôhely üze-

meltetése;
• szimulált víztisztító pont telepítése és

üzemeltetése.
Az elsô hétvégén módszertani foglalkozás

került levezetésre a TMM-3 alkalmazási le-
hetôségeibôl az alábbi okok miatt:

7 ATP-52: A szárazföldi csapatok harci-mûszaki
doktrínája 1992.
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• telepítési idôhatárok és módszer ismer-
tetése;

• alkalmazási lehetôségek ismertetése;
• átkelôhely kommendáns szolgálat is-

mertetése.
Ennek ellenére rohamhídként kívánták

alkalmazni a Malom-völgyben a patak áthi-
dalására, mert a gázló nem tette lehetôvé
lövészalegység áthaladását. A felderítés
után, melyet személyesen vezettem, az aláb-
bi jelentést küldtem a zászlóaljparancsnok-
nak:

EENNGGRREECCCCEERREEPP//MMÛÛSSZZAAKKII  FFEELLDDEERRÍÍTTÔÔJJEELLEENNTTÉÉSS

AA..  AAmmeennddmmeenntt
MMóóddoossííttááss//KKiieeggéésszzííttééss

11.. YYEESS//NNOO IIGGEENN  TTMMÛÛFFJJ  000011--HHEEZZ
IIGGEENN//NNEEMM

22.. DDeessiiggnnaattoorr
MMeeggnneevveezzééssee TTMMÛÛFFJJ  000022

BB..MMaapp  ddeettaaiillss::
TTéérrkkééppppeell  kkaappccssoollaattooss  aaddaattookk::

11.. MMaapp//CChhaarrtt  SSeerriieess NNiinnccss
TTéérrkkéépp  ssoorroozzaattsszzáámmaa

22.. MMaapp//CChhaarrtt  SSuuffffiixx  NNoo NNiinnccss
CCssaattllaakkoozzóó  sszzeellvvéénnyy  sszzáámmaa

33.. MMaapp//CChhaarrtt  SShheeeett  NNoo      NNiinnccss
SSzzeellvvéénnyy  sszzáámmaa

44.. MMaapp//CChhaarrtt  EEddiittiioonn  NNoo  NNiinnccss
KKiiaaddááss  sszzáámmaa

55.. GGeeooddeettiicc  DDaattuumm      WWGGSS8844
VVoonnaattkkoozzáássii  rreennddsszzeerr

CC..  TTaasskk  IIDD::
FFeellaaddaatt  aazzoonnoossííttóó::

11.. TTaasskk  NNoo:: 000022
FFeellaaddaatt  sszzáámmaa::

22.. EEnnggiinneeeerr  ttaasskk  nniicckknnaammee:: TTMMÛÛFFJJ
MMûûsszzaakkii  ffeellaaddaatt  nneevvee::

DD.. AAiimm  ooff  rreeccccee  --  ffrreeee  tteexxtt  ssttaatteemmeenntt:: GGáázzllóó  ffeellddeerrííttééssee
AA  ffeellddeerrííttééss  ccéélljjaa::

EE.. DDaattee--TTiimmee  GGrroouupp  ((DDTTGG))  ooff  rreeccccee  ccoommpplleettiioonn::  226600883300SSEEPP1100BB
AA  ffeellddeerrííttééss  vvééggrreehhaajjttáássáánnaakk  iiddôôppoonnttjjaa::
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FF..  RReeccccee  ttyyppee::    
FFeellddeerrííttééss  ttííppuussaa::

11.. EEnnggiinneeeerr  ttaasskk  ttyyppee:: FFeellddeerrííttééss
MMûûsszzaakkii  ffeellaaddaatt  ttííppuussaa::

22.. MMoobbiilliittyy  ttaasskk  iinnddiiccaattoorr:: nniinnccss
MMoozzggáássbbiizzttoossííttáássii  ffeellaaddaatt  jjeellzzééssee::

GG..  LLooccaattiioonn  aanndd  nneeaarreesstt  ffeeaattuurree::
EEllhheellyyeezzkkeeddééssee  ééss  aa  lleeggkköözzeelleebbbbii  jjeelllleeggzzeetteess  tteerreeppttáárrggyy::

11.. GGeeooggrraapphhiicc  ppllaaccee  nnaammee:: MMaalloomm--vvööllggyy,,  ggáázzllóó
FFööllddrraajjzzii  tteerrüülleett  nneevvee::

22.. GGrriidd  RReeff  ((11--mmeettrree  llooccaattiioonn)):: 3333TTYYNN22663311333300993355
KKoooorrddiinnááttaa  ((11  mméétteerreess  ppoonnttoossssáággggaall))::

MMOOBBIILLIITTYY
MMOOZZGGÁÁSSBBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSS

HH..  CCrroossssiinngg  aarreeaa  bboouunnddaarriieess::
ÁÁtthhaallaaddáássii//ÁÁttkkeellééssii  tteerrüülleett  hhaattáárraaii::

11.. EEnnttrryy  GGrriidd  RReeff  :: 3333TTYYNN22663311333300993355
BBeellééppééss  hheellyyéénneekk  kkoooorrddiinnááttáájjaa::
EExxiitt  GGrriidd  RReeff::
KKiillééppééss  hheellyyéénneekk  kkoooorrddiinnááttáájjaa::

22.. EEnnttrryy  GGrriidd  RReeff:: 3333TTYYNN22663311333300993355
BBeellééppééss  hheellyyéénneekk  kkoooorrddiinnááttáájjaa::
EExxiitt  GGrriidd  RReeff::
KKiillééppééss  hheellyyéénneekk  kkoooorrddiinnááttáájjaa::

II.. MMiinneeffiieelldd  bboouunnddaarriieess  --  aa  sseerriieess  ooff  GGrriidd  RReeffss:: NNeemmlleeggeess
AAkknnaammeezzôô  hhaattáárraaii..--  kkoooorrddiinnááttáákkkkaall::

JJ..  RRoouuttee  SSttaarrtt  PPooiinntt  ((SSPP))//NNeeaarreesstt  ffeeaattuurree::
ÚÚtt  kkeezzddôô  ppoonnttjjaa//LLeeggkköözzeelleebbbbii  jjeelllleeggzzeetteess  tteerreeppttáárrggyy

11.. GGeeooggrraapphhiicc  ppllaaccee  nnaammee:: CCSSUUMM
FFööllddrraajjzzii  tteerrüülleett  nneevvee::

22.. GGrriidd  RReeff  ((11--mmeettrree  llooccaattiioonn)):: 3333TTYYNN22558833333300663355
KKoooorrddiinnááttaa  ((11  mméétteerreess  ppoonnttoossssáággggaall))::

KK..  RRoouuttee  IInntteerrmmeeddiiaattee  PPooiinntt  ((IIPP))//NNuummbbeerr//NNeeaarreesstt  ffeeaattuurree::
ÚÚtt  kköözzééppppoonnttjjaa//SSzzáámmaa//  LLeeggkköözzeelleebbbbii  jjeelllleeggzzeetteess  tteerreeppttáárrggyy::

11.. GGeeooggrraapphhiicc  ppllaaccee  nnaammee:: ––
FFööllddrraajjzzii  tteerrüülleett  nneevvee::
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22.. IInntteerrmmeeddiiaattee  PPooiinntt  IIDD  NNoo:: ––
KKöözzééppppoonntt  aazzoonnoossííttóó  sszzáámmaa::

LL..  RRoouuttee  RReelleeaassee  PPooiinntt  ((RRPP))//NNeeaarreesstt  ffeeaattuurree::
ÚÚtt  vvééggppoonnttjjaa//  LLeeggkköözzeelleebbbbii  jjeelllleeggzzeetteess  tteerreeppttáárrggyy::

11.. GGeeooggrraapphhiicc  ppllaaccee  nnaammee:: NNeemmlleeggeess
FFööllddrraajjzzii  tteerrüülleett  nneevvee::

22.. GGrriidd  RReeff  ((11--mmeettrree  llooccaattiioonn)):: ––
KKoooorrddiinnááttaa  ((11  mméétteerreess  ppoonnttoossssáággggaall))::

MM..  MMiilliittaarryy  LLooaadd  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ((MMLLCC))  11--WWaayy//MMLLCC  22--WWaayy  ddaattaa::
KKaattoonnaaii  TTeerrhheellééssii  OOsszzttáállyyoozzááss;;  aaddaattookk  11,,  iillll..  22  ssáávvooss  úúttrraa

11.. MMLLCC  11--WWaayy  TTrraacckkeedd:: jjáárrhhaattaattllaann
KKTTOO  11  ssáávv--lláánnccooss::

22.. MMLLCC  11--WWaayy  WWhheeeelleedd:: jjáárrhhaattaattllaann
KKTTOO  11  ssáávv--kkeerreekkeess::

33.. MMLLCC  22--WWaayy  TTrraacckkeedd:: nneemmlleeggeess
KKTTOO  22  ssáávv--lláánnccooss::

AAllkkaallmmaazzootttt  eelljjáárráássookk::
1. Szemrevételezés
2. Út szélességének megmérése
3. Vízsebesség megmérése: 1,2 m/s vízsebesség
4. jobbpart járhatóságának mérése: 2,5 kg-s ejtôsúllyal, 2 ütés (3 ütés alatt az út nem jár-

ható!!!)
5. balpart járhatóságának mérése ejtôsúllyal: 2,5 kg-s ejtôsúllyal, 0 ütés (járhatatlan gya-

logosan is)

JJaavvaassllaattookk  ((aa  ggyyaakkoorrllaattrraa  vvoonnaattkkoozzóóaann))::
1. Az út megerôsítése osztályozott zúzott kôvel (környezetvédelmi okokból TILOS vég-

rehajtani!!!)
2. A jobb part és bal part BTR-80-al járhatatlan, megerôsítés frissen vágott fával, ami a

természetvédelmi terület jellegébôl TILOS!!!
3. TMM-3 hídmezô lerakásához a terület egyengetése, feltöltése és fa kidöntése szüksé-

ges, ld. 2. pont, továbbá nem tudja megközelíteni mind KrAZ-255B, mind WB-93/97,
mert elsüllyed.

KKöövveettkkeezztteettéésseekk::
1. Az út járhatatlanságából kifolyólag az utat nem szabad használni!
2. Javasolt megkerülési lehetôség TATU útvonal és tovább Körös-hegy lôtér körzetbe.
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A döntésre 2010. 09. 28. 22.00-ig kellett
várni, addig a zászlóalj folyamatosan ezzel
az úttal számolt, amin ez a gázló volt, és
többször kijelentették (nem a parancsnok-
ság), hogy TMM-3 hídmezôvel kellene le-
küzdeni.

A szakasz a CREVAL alkalmából gyakorla-
tilag nem hajtott végre szakfeladatot, és ellen-
ôrzésre nem került, bár JÓ értékelést kapott.

GGYYAALLOOGGSSÁÁGGII  AAKKAADDÁÁLLYYRREENNDDSSZZEERR
AA  MMAAGGYYAARR  HHOONNVVÉÉDDSSÉÉGGBBEENN

A Magyar Honvédség, mivel az állam rati-
fikálta8 az ottawai-egyezményt, nem alkal-
mazhat gyalogsági taposó illetve botlódrótos
aknákat, ezáltal csökkentve a harckocsi elle-
ni aknák védelmét. Nem kívánok az ottawai-
egyezménnyel szembehelyezkedni, viszont a
jelenlegi eszközök és eljárások rendszere
nem elégséges.

Jelenleg a MH a következô harcanyagokat
alkalmazza a gyalogsági taposó illetve botló-
drótos aknák kiváltására:

Jelzôtöltet;
GyODA gyorstelepítésû drótakadály;
• IHR – 60 kistömegû, irányított hatású

repesztöltet.

Ez a felépítés alapelveiben jó, viszont el-
avult köszönhetôen a technikai fejlôdés kö-
vetkeztében. Az alapelve a gyalogsági akadá-
lyoknak az, hogy a harckocsik elleni akname-
zôk védelme érdekében telepítik. A jelzôtöl-
tet, GyODA, IHR – 60 felfedi a járható irá-
nyokat.

A jelzôtöltet alkalmazása, mivel pirotech-
nikai anyagokat tartalmaz nem megfelelô a
harc megvívása során, hiszen a támadásban
lévô katona figyelmét nem tereli el, hiszen
stressz alatt van, és ilyenkor az elmûködte-
tô katona nem fogja fel mi történik körülöt-
te,10 és hatékonysága a védelemmel szem-
ben nem csökken, továbbá a harci zajban
nem különül el élesen a jelzôtöltet „jelzé-
se”. A jelzôtöltet elmûködése következté-
ben a mûszaki berendezés rendszere felde-
rítetté válik.

A másik hibás eleme az IHR – 60. Már a
20. század 60-as éveiben rájöttek, hogy a re-
pesztöltetek esetén a kidomborodó forma
hatékonyabb, mert a cél az, hogy minél na-
gyobb területen szóródjanak szét a repeszek,
ami megnöveli az egyes töltetek hatékony-
ságát.

8 1998. évi X. törvény
9 Az ábrát a szerzô készítette.

Gyalogsági akadályrendszer a MH-ben9

10 Atkinson&Hilgard Pszichológia (harmadik át-
dolgozott kiadás): Edward E. Smith; Susan
Nolen-Hoeksema; Barbara L. Frederickson;
Geoffrey R. Loftus, Osiris Kiadó, Budapest,
2005, ISBN 963 389 713 0, 534. old.
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Az ábrán látszik, hogy a szóráskép nem a
legkedvezôbb, ezzel szemben a MON – 50
szóráskúpja nagyobb területet fed le.

A találati valószínûségi ábrát összehason-
lítva ki lehet jelenteni, hogy a MON – 50 ha-
tékonyabb gyalogság elleni eszköz, mint az
IHR – 60. A MON család legújabb „tagja” a
MON – 90, mely 2000 repeszt tartalmaz és az

1-es találati valószínûsége 51 m-ig és ezt 54
o
-

s szögben éri el13.
Javaslom a MON – 50/90-hez hasonló fel-

építésû irányított repesztöltet alkalmazását,
továbbá a gyalogsági akadályrendszer fej-
lesztését a következô módon:

• Lépésérzékelôk, kamerák, mozgásérzé-
kelôk alkalmazása és integrálása a harc-
vezetô rendszerekbe;

MON – 50/90 szóráskúpja12

MON – 50 találati valószínûségének 
sematikus vázlata14

Az IHR – 60 találati valószínûségének sematikus vázlata11

11 A fehér 0,1; a sárga 0,5; a kék 0,9; a piros rész
pedig 1 a találati valószínûség szempontjából.
Készítette a szerzô. (A számok az ábrán távol-
ság méterben)

12 http://www.saper.etel.ru/mines/mon-50.html
2010. 07. 21. 17.40. 

13 http://www.saper.etel.ru/mines-3/mon-90.html
2010. 07. 21. 18.06. 

14 Készítette a szerzô. A jelmagyarázathoz ld. 5.
lábjegyzet.
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• rádióvezérelt gyújtók alkalmazása (nem
TRR15).

Ezek a javaslatok a gyakorlatban történô
alkalmazás során lehetôvé teszik a harcásza-
ti célszerûség illetve a gazdaságosság elvének
érvényre juttatását.

KKöövveettkkeezztteettéésseekk  aa  mmûûsszzaakkii  mmoodduullrraa  
vvoonnaattkkoozzóóaann

A szakasz jelenlegi rendszeresített létszá-
ma, technikai eszközei, fegyverzete, szerve-
zete nem alkalmas önállóan mûszaki támo-
gatási feladatok végrehajtására egy lövész-
zászlóalj érdekében. 

A perspektivikus mûszaki modul széleskö-
rûen alkalmazható alegység lenne, amely a
harc dinamikájában is megállja a helyét. A
mûszaki-utász rajok létszámának növelése el-
sôdleges fontosságú, mivel az utászok leváltá-
sa nem lehetséges aknamezô felderítési fel-
adatnál, hiszen az indukciós aknakutató mû-
szer alklalmazása a katonák számára rendkí-
vül megterhelô és nem minden esetben alkal-
mazható. Az utászok a jelenlegi szervezetben
mûszaki felderítési feladatok közül kizárólag
mûszaki figyelô ôrs feladatot tudják ellátni,
viszont ez felderítô szerv nem mindig alkal-
mazható. A másik fô feladat végrehajtásához
is kiemelt fontosságú a létszám növelése, mi-
vel az átjárónyitás és átjáró kommendáns fel-
adat végrehajtásakor, hiszen a feladat veszé-
lyessége a jelenlegi létszámmal nem valósít-
ható meg. A kiképzés során javasolt a tûzsze-
rész felkészítés is az utászok részére.

További korlátozó tényezô, hogy egy mû-
szaki-utász raj van általában lövésszázadon-
ként, így az átjárók nyitása, zárása a valóság-
ban nem megoldható a jelenlegi létszámmal,
továbbá a szárnyak lezárása mûszaki zárak-

kal a harc dinamikájában. A perspektivikus
mûszaki modul állományával, felszerelései-
vel, szervezetével a mûszaki támogatás alap-
elveivel összhangban tudna tevékenykedni.

Mûszaki technikailag olyan fejlesztésekre
van szükség, melyek képesek önállóan a tá-
mogatott alegység harcrendjében mozogni
és megfelelô páncélvédettséggel rendelkezik

AAzz  11..  mmûûsszzaakkii  sszzáázzaadd
Az 1. mûszaki század jelenleg az az alegy-

ség, amelybôl a modul mûszaki szakaszok ki-
állításra kerülnek az Zászlóaljharccsoportok
részére. Jelenlegi állás szerint a mûszaki szá-
zad feloszlik és a századtörzs betagozódik a
MMZ törzsébe.

A javaslatom az, hogy a BILDD törzsében
mûveletek végrehajtása idôszakában jöjjön
létre egy manôvertámogató csoport, mely a
következô szakértôkbôl állna:

• CIMIC/PSYOPS;
• katonai rendész;
• mûszaki;
vegyivédelmi.
Hasonló csoport „Manôvertámogató dan-

dár” megnevezéssel kialakítása folyamatban
van az Egyesült Államok Szárazföldi Erejé-
nél. A „Manôvertámogató dandár”16 alapve-
tôen egy törzs szervezet, melyhez a csapato-
kat mindig feladathoz rendelik, vagyis szer-
vezete nem állandó.

Ez a csoport a hadmûveleti térben koordi-
nálhatja a mûveletekhez szükséges manôver-
támogatási illetve egyéb támogatási felada-
tokat. A mûszaki részt az 1. mûszaki század-
paracsnokság illetve a Harctámogató Mûsza-
ki Század (továbbiakban HTMSZD) pa-
rancsnokság állományából lehetne kialakíta-
ni a következô megosztással:

16 FM 3-90.31: Maneuver Enhancement Brigade
Operations, Headquarters, Department of the
Army, Washington, DC, 26 Feb 2009, pd 1–7,
1–8.

15 A Béta-Matik Kft. által gyártott, a MMZ-nél
csapatpróbázott távrobbantó rendszer, megbíz-
hatatlansága miatt nem felel meg a harci alkal-
mazás követelményeinek.
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•1. mûszaki század parancsokság:
� Mûszaki felderítési adatok begyûjté-

se, elemzése értékelése;
� mûszaki zárak leküzdésével és egyéb

nem-hagyományos módon készített
robbanóeszközökkel (IED17) kapcso-
latos információgyûjtés, elemzés;

� tábori erôdítési módszerek elemzése,
javaslat tétel a továbbfejlesztésekre;

� csapatok részére szükséges víztisztítá-
si feladatok tervezése.

HTMSZD parancsnokság:
� A század tevékenységének szervezé-

se, koordinálása;
� saját csapatok manôvereinek támoga-

tása érdekében a nehezen járható te-
repszakaszok leküzdésének megszer-
vezése;

� mûszaki zárak telepítésével kapcsola-
tos feladatok koordinálása;

� speciális védelmi létesímények elem-
zése, javaslat tétel a továbbfejleszté-
sekre;

� infrastrukturális feladatok végrehaj-
tásának tervezése, szervezése, koordi-
nálása;

� saját csapatok manôvertámogatásá-
nak feladatai.

A feladatok felosztásakor törekedtem ar-
ra, hogy a két mûszaki század felkészítése és
felszerelése legyen a fô rendezôelv. 

A MH ZHCS-II NATO CREVAL ellen-
ôrzésre a század nagyon nehezen tudta a
összeszedni a szükséges állományt és techni-
kai eszközparkot a meglévô hiányokból kifo-
lyólag, mivel a parancs értelmében egy kato-
na, egy technikai eszköz18 nem vehet részt
két CREVAL ellenôrzésen.

Javaslatom, mely az afganisztáni, illetve
iraki tapasztalatokra épül az, hogy zászlóal-
jak részére nem biztosítunk mûszaki alegysé-
get és az adott mûveleti területen lévô pa-
rancsnok alárendeltségébôl támogató erô-
ként kerülne alkalmazásra, és ilyenkor a sza-
kaszparancsnokok mint összekötô tiszt tevé-
kenykednének az esetleges támogatandó
zászlóalj törzsében. Ez a módszer az Egye-
sült Államok Szárazföldi Erejénél és Tenge-
részgyalogságánál, az Egyesült Királyság
haderejében mûködôképesnek bizonyult.
Tanulmányozva az amerikai szabályzatokat
ki lehet jelenteni, hogy egy zászlóalj szerve-
zetében nincs helye mûszaki elemnek:

A zászlóaljak támogatását a dandárharc-
csoport mûszaki százada végzi, amely a mû-
velet tervezése után kiegészülhet más speci-

Stryker dandárharccsoport 
(továbbiakban: SBCT)19 zászlóalj 

szervezeti felépítése20

17 IED: Improvised Explosive Device
18 A technikai eszközök alkatrészhiányából adódó

hadrafoghatatlanság, technikai eszközök hiá-
nya illetve a személyi állomány missziós leter-
heltsége volt a fô korlátozó tényezô.

19 SBCT: Stryker Brigader Combat Team
20 FM 3-21.21: The Stryker Brigade Combat Te-

am Infantry Battalion; Headquarters, Depart-
ment of the Army, Washington; DC; 8 Apr
2003. , p 1-6, Figure 1-1
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SBCT mûszaki század szervezete21, állománytáblája22

21 FM 3-21.31: The Stryker Brigade Combat Team; Headquarters, Department of the Army, Washing-
ton, DC; 13 Mar 2003., p 1-17, Figure 1-9.

22 Stryker Brigade Combat Team: A Window to the Future, by Lieutenant Robin Selk and Major Ted
Read, Engineer Bulletin, April-June 2003, p. 10, Figure 1.
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ális mûszaki elemekkel23, a parancsnok által
felállított prioritások figyelembevételével a
század moduljait támogató funkcióban biz-
tosítja a zászlóaljak részére.

A század a következô módon épülne fel,
hasonlóan a SBCT mûszaki századhoz:

• Századparancsnokság és törzs;
• 1–3. mûszaki-utász szakasz;
• mûszaki-technikai szakasz.
A századparancsnokság a jelenlegitôl elté-

rôen kiegészülne egy híradó tiszthelyetessel,
és a mûszaki támogatás koordinálása érdeké-
ben egy híradó raj kerülne létrehozásra. A szá-
zad a következô feladatkörrel rendelkezne:

• Saját csapatok manôvereinek támogatása:
� Mozgási pályák mûszaki felderítése;
� utak berendezésében való részvétel,

azok fenntartása;
� átjárónyitás akadályokon és mûszaki

zárakon;
� gépi híd telepítése és fenntartása (ro-

hamhíd alkalmazásával);
� elôretolt csapatlégierô leszállóhelyei-

nek berendezése, fenntartása
• Ellenséges erôk manôvereinek akadá-

lyozása:
� Robbanó és nem-robbanó mûszaki

zárak telepítése;
� rombolások végrehajtása, mûszaki

zárcsomópontok aktiválása;
• Saját csapatok túlélôképességének foko-

zása és fenntartása:
� Erôdítési létesítmények alapgödrei-

nek kialakítása robbantással;
• Egyéb/általános mûszaki szakfeladatok:

� Általános és speciális mûszaki felderí-
tés;

� részvétel természeti csapások, pusztí-
tó fegyverek csapásai illetve ipari ka-

tasztrófák következményeinek felszá-
molásában;

� tûzszerész feladatok ellátásán belül a
IEDD tevékenység.

A mûszaki-utász szakaszok részére alapve-
tô eszközként egy lehetôleg páncélozott,
nagy mozgékonyságú és felfegyverzett eszköz
szükséges, mivel perspektivikusan ezek a sza-
kaszok nem kizárólag mûszaki szakfeladatot
lát el, hanem általános lövész feladatokat is
el. A felkészítés során törekedni kell a minél
szélesebb körû, változatos kiképzés elérésé-
re, mely az általános- és szakfelkészítésen kí-
vül az alábbi lehetôségeket tartalmazhatja:

• Ejtôernyôs, helikopteres deszant képzés;
• harctéri egészségügyi felkészítés (Com-

bat Life Saver);
• lôkiképzés minden rendszeresített kézi-

fegyverrel;
• pszicho-taktikai felkészítés.

BBEEFFEEJJEEZZÉÉSS

Nincs olyan katonai mûvelet, mely ne igé-
nyelne mûszaki támogatást. A jelenlegi harco-
ló mûszaki alegységek közül a MMZ 1. mûsza-
ki százada az egyik, amely felkészítésébôl kifo-
lyólag összfegyvernemi harcban harcászati
szintû mûszaki támogatást tud nyújtani a fen-
tebb említett korlátokkal. A változtatásokra a
hatékonyság növelése érdekében szükség van,
hiszen a katonai mûveletek üteme, intenzitása
nem teszi lehetôvé a meglévô képességek al-
kalmazását a jelenlegi idôhatárok között. 

I. (Nagy) Péter cár szavait tudom idézni
zárásképpen: „Erôsebb hadsereghez elsôsor-
ban a mûszaki csapatok számát és erejét kell
növelni.”

FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLTT  IIRROODDAALLOOMM

• 1998. évi X. törvény a „Gyalogsági aknák
alkalmazásának, felhalmozásának, gyártá-
sának és átadásának betiltásáról, illetôleg

23 Például: hídépítô, útépítô, infrastrukturális stb.
alegységgekkel, mindig szem elôtt tartva a mû-
szaki támogatás alapelveit.
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partment of the Army, Wa shing ton, DC;
14 Jun 2001. (SS FM 100-5)

• FM 3-21.20: The Infantry Battalion; Head-
quarters, Department of the Army, Wa -
shing ton; DC; 16 Dec 2006. (SS FM 7-20)

• FM 3-21.21: The Stryker Brigade Combat
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Department of the Army, Wa shing ton;
DC; 8 Apr 2003.
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Te am; Headquarters, Department of the
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the Army, Wa shing ton, DC; 8 Jul 1994.
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• FM 3-34.221: Engineer Operations –
Stryker Brigade Combat Te am; Head-
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Operations; Headquarters, Department of
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• FM 20-3: Camouflage, Concealment, And
Decoys; Headquarters, Department of the
Army, Wa shing ton, DC; 30 Aug 1999.

• FM 20-32: Mine/Countermine Opera-
tions; Headquarters, Department of the
Army, Wa shing ton, DC; 29 MAY 1998,
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Pamphlet 525-5, Force XXI Operations, A
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Dimensional Operations for the Strategic
Army of the Early Twenty-First Century;
Wa shing ton, D.C.; 1 August 1994
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• Atkinson&Hilgard Pszi cho ló gia (har ma dik
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• www.hm.gov.hu: Ma gyar Köz tár sa ság
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• www.sbct.army.mil: A SBCT prog ram me -
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• Stryker Brigade Combat Te am: A Window
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bin Selk and Ma jor Ted Read, Engineer
Bul le tin, April-June 2003 pp. 9-12.

• Б.В.Варенышев и др. Учебник. Военно-
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2011 elsô félévében került sor a 60 mm
Expal M-08 Combi aknavetô és 60 mm Expal
M-AE-86 HE aknavetô repeszlôszer csapat-
próbájának végrehajtására, amely sikerrel
zárult, remélhetôleg a cikk megjelenése ide-
jén már folyamatban lesz azok rendszeresíté-
se, azonban a beszerzési folyamat sokkal ré-
gebben kezdôdött.

EELLÔÔZZMMÉÉNNYYEEKK

2004-ben, a haderô átalakítás kapcsán je-
lentek meg a lövészszázadok támogató sza-
kaszainak állományában a 60 mm-es aknave-
tôvel felszerelt aknavetô rajok. Ez az akkor
divatosnak és jövôbe mutatónak tûnô
könnyûlövész koncepció részeként került az
állománytáblába. Ez az eszköz a századszin-
tû szervezetek megnövekedett önállóságát
volt hivatva szó szerint támogatni. Helyette-
sítô eszközként a szükségszerûen megfelelô,
ám minden paraméterében eltérô 37M 82
mm-es aknavetôvel látták el az újonnan ala-
kult könnyûlövész zászlóaljakat, de a rajon-
kénti 2-2 eszköz helyett csak 1-1- aknavetô
került a csapatokhoz, ám ezt a számot sem
sikerült feltölteni. Ez fôként annak köszön-
hetô, hogy pont ekkor megszûnô zászlóalj
közvetlen 122-mm-es önjáró tarackos tüzér-
ütegek átfegyverzésre kerültek az említett tí-
pusú aknavetôkkel, ahol a nem létezô 81
mm-es aknavetôket pótolták velük. Másrészt
az addig raktárak mélyén pihenô aknavetôk
lassú kihalásra voltak ítélve, hiszen a száraz-
földi csapatok egyetlenegy alakulata (a je-
lenlegi MH 25/88. KVZ) használta csak

meglehetôsen kis számban. Ez láthatóan
nem volt hosszú ideig tartható, de a 60 mm-
es aknavetôk beszerzése késôbbi idôpontra
lett halasztva. Egészen 2007-ig kellett várni,
amíg az Fegyvernemi Állandó Munkacso-
port tüzér szekciója kézbe vette az ügyet és
meghívott „szakértôk” bevonásával megfo-
galmazta az elsô alkalmazói követelménye-
ket az állománytáblában több, mint kettô éve
szereplô, de addig be nem szerzett eszközrôl.
Az idézôjel nem véletlen és semmiképp sem
minôsítés, hiszen nem meglévô fegyverek
cseréjérôl vagy harci tapasztalatokon nyugvó
csapat-igényrôl volt szó, hanem mind az al-
kalmazás szintjén (könnyû lövészszázad),
mind az ûrméretében (60 milliméteres kön-
nyû) addig nem létezô eszköz képességeinek
meghatározásáról kellett dönteni, mégpedig
hosszútávra. 

Az alkalmazói követelmények meghatáro-
zásánál a kibôvített szekció igénybe vette
azokat a tapasztalatokat, amelyeken az
Egyesült Államok haderejének tanfolyamain
szereztek a 25/88. zászlóalj tisztjei, tiszthe-
lyettesi. Bár a tûztámogatást nem lehet ön-
magában, a haderô alegységeinek és egysé-
geinek képességei és a hozzájuk kapcsolódó
támogatások rendszerszemléletû lehetôségei
nélkül vizsgálni, mégis ezek voltak az egyet-
len kapaszkodók az új eszköz követelménye-
inek meghatározásához. Másrészrôl figye-
lembe kellett venni a legnagyobb felhaszná-
lók, a könnyû lövészzászlóaljak igényeit is az
elôírások szabatos megfogalmazásához.
Már az elején kiderült, hogy a könnyû vegyes
(lövész) és a nevében könnyû, de felszerelt-

CSEPREGI BALÁZS ÔRNAGY: 
A 60 MM EXPAL M-08 COMBI AKNAVETÔ REND-
SZERBEÁLLÍTÁSÁNAK EDDIGI TAPASZTALATAI
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ségét tekintve leginkább közepes (gépesí-
tett) lövészalegységek egymással némileg
szembenálló igényeit alapvetôen két eszköz-
zel lehet kielégíteni.  

– egy 1 fô által is kezelhetô, fôként félköz-
vetlen tûzfeladatok végrehajtására alkal-
mas 1 – 1,5 km lôtávolságú kézi aknave-
tô, amely a kézi páncéltörô gránátvetôk
és a csô alatti gránátvetôknél hatásosabb
eszközként, azok tüzét kiegészíti, de a
fôleg gyalogosan, beépített vagy fedett
területen végrehajtott harcfeladatokat
végrehajtó katonákat a harcban minden-
hová követni képes;

– valamint egy állványos változat, amely-
nek a BTR lövészpáncélosokkal felsze-
relt lövészszázadok 30 mm-es gépágyúi
és a tervezett zászlóalj közvetlen aknave-
tôüteg tûzképességei közötti ûrt kell be-
töltenie megosztott irányzással és a fel-
használható lôszerek széles skálájával.

A várhatóan alacsony számú beszerzés
okán, a szekció alapvetôen egy univerzális
megoldásként, mindkét feladatra egyaránt
alkalmas eszköz beszerzése mellett tette le
voksát. Ez logisztikai és kiképzési szempont-
ból is elônyösnek tûnt, ráadásul magában
hordozta a rugalmas felhasználás lehetôsé-
gét is. 

Ez a mindössze két oldalas dokumentum
elegendô alapot nyújtott a szakemberek szá-
mára a harcászati mûszaki követelmények
meghatározáshoz. Talán nem mindenki sejti,
hogy egy ilyen okmány összeállítása milyen
sokrétû követelményrendszert határoz meg
a vetôcsô teljes hosszától (BTR oldalsó aj-
tók méretei) a klimatikus követelményeken
át (meleg- és/vagy hidegégövi felhasználás)
a szabványosításra és egységesítésre vonat-
kozó követelményekig (magyar szabvány és
NATO egységes elôírások). Nem túl gyakori
elemként megjelent az elvárások között az
ergonómikus felépítés is, azonban a majdani
kiválasztáshoz ezt az elvont fogalmat mér-

hetô és számszerûsíthetô értékekké kellett
változtatni. Ezt a munkát az 5/62. lövész-
zászlóalj alkalmazói végezték, beleértve a
vizsgálat módszerét, dokumentálásának
rendjét és összehasonlításának rendszerét
is. A vizsgálat a MH BHK táborfalvai gya-
korlóterén került végrehajtásra – a tender
újraindítása miatt két ízben is – két, majd
három pályázó az elôírásoknak megfelelô
aknavetôivel. Végrehajtóként bevonásra ke-
rült mind az 5/62. lövészzászlóalj, mind
25/88. könnyû vegyes zászlóalj kijelölt állo-
mánya. A vizsgálat során nagy hangsúlyt
fektettünk arra, hogy a majdani felhaszná-
lók végezzék, ezért azt 1-1 aknavetô kezelô-
személyzet hajtotta végre. Ezzel sikerült ki-
küszöbölni, hogy a vizsgálatot bármilyen
más oldalról (ismert gyártó, árajánlat, fellel-
hetô prospektusok és reklámanyagok) befo-
lyásolni tudják. A két csoport egymástól füg-
getlenül, de azonos szempontok alapján ér-
tékelte az aknavetôket, anélkül, hogy a hadi-
technikai jellemzôikrôl bármilyen adat ren-
delkezésükre állt volna. Ugyan a két felhasz-
náló ellentmondó igényeket támasztott, a jól
megfogalmazott követelmények és a vizsgá-
lat módszerének hála ugyanaz az aknavetô
került a kezelôk szerint az elsô helyre. Bár
ez a vizsgálat csak kis részét képezte a pályá-
zatok elbírásának és a beszerzés megvalósí-
tásának folyamatában, mégis fontosnak bi-
zonyult. Késôbb ugyanis ezen ergonómiai és
funkcionális megfelelôségi vizsgálat képezte
alapját a nyertes EXPAL cég 60 mm-es M-
08 típusú aknavetôjének csapatpróbájához,
egyben kellô tapasztalatot is nyújtott annak
megtervezéséhez. 

FFEELLKKÉÉSSZZÜÜLLÉÉSS

Annak érdekében, hogy az immár hét év
óta hiányzó állománytáblás eszközök minél
hamarabb rendszeresíthetôek legyenek, a le-
hetôségekhez mérten felgyorsítottuk a csa-
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patpróba folyamatát. A gyártó által végre-
hajtott kezelôi felkészítésre a lehetô legtöbb
kezelôt biztosítottuk, minden esetben jól fel-
készített, régóta aknavetô kezelôi beosztás-
ban tevékenykedô katonákból. Az elsô pró-
balövészet célszerûen az akkor végrehajtásra
kerülô 82 mm-es aknavetô lövészettel egy
idôben került levezetésére. Sajnos, ekkor egy
olyan eseményre is sor került, ami kis híján
megakasztotta a rendszeresítési folyamatot,
egyben felelôs az azóta néha felröppenô
kedvezôtlen véleményekért. Lövészet köz-
ben a lökhárító szerkezet hibájából az áll-
ványláb eltört. A gyártó azonban gyorsan re-
agált a felmerült problémára, a hibás alkat-
részt minden aknavetônél kicserélte és feb-
ruárban maximális töltettel leadott közel 100
lövéses teszttel bizonyította annak alkalmaz-
hatóságát. (Itt térnék ki arra, hogy a meghi-
básodás részben annak az alultervezettség-
nek volt az oka, hogy ebben a konfiguráció-
ban eddig sehol a világon nem ált rendszer-
be ez az eszköz, hiszen pont a speciális igé-
nyek miatt lett áttervezve az aknavetô.) A
csapatpróbára történô felkészülés már a
2010-es évben végrehajtásra került az 5/62.
lövészzászlóaljnál. Bár ezt a kiképzést 2011
februárjában megismételtük, a tavalyi tevé-
kenység mégsem volt hiábavaló, ugyanis a ki-
képzôk gyakorolhatták a felkészítés fogásait
a tapasztalatok tükrében módosíthatták.
Megjegyzendô, hogy a kiképzés inkább át-
képzésnek minôsült, bizonyítva, hogy a he-
lyettesítô eszközökkel begyakoroltatott ak-
navetô kezelôknek nem jelent problémát az
új fegyver kezelésének elsajátítása. Ugyan-
akkor kellemetlen tapasztalat volt, hogy a ki-
képzés során nem lehet vegyesen alkalmazni
a két típusú eszközt, annak egymástól eltérô
lôszög számozási metodikája miatt. Ez hi-
bákhoz, tévedésekhez vezet és ezek kijavítá-
sa idôrabló feladat. Ennek (valamint a még
ki nem adott, javított állványláb-szerkezetek
hiánya) ellenére a csapatpróba kezdetének

tényleges idôpontjára négy kiképzett kezelô-
személyzet állt rendelkezésre, valamint ezzel
a feladattal egy idôben a parancsnoki és tûz-
megfigyelôi állomány is ismétlô foglalkozá-
sokon mélyítette el addig megszerzett tudá-
sát. A felkészítés az 

– 549/135 „Kiképzési Program a Magyar
Honvédség tüzérkatonái és alegységei
szakkiképzéséhez” 

– 549/56 „Tüzér katonák és alegységek
harcszolgálati kézikönyv”

– Tü/29 Szakutasítás a tüzéralegységek
önbemérô csoportjai munkájához 

– Tü/50 A tüzérség lôutasítása (LÔUT.-
86.)

– 60 mm-es M-08 aknavetô Mûszaki Kézi-
könyv 

– 60 mm-es M-08 aknavetô Karbantartási
Kézikönyv 

– 60 mm-es M-08 aknavetô Kezelôi Kézi-
könyv 

– Kezelôi Kézikönyv – 60 mm-es (HE) ak-
nagránát (M-AE-86) 

címû kiadványok alapján került megterve-
zésre. A kezelôk felkészítését az aknavetô
technikai ismeretével kezdtük. A foglalko-
zást fôként tanteremben került levezetésre.
A katonák egyöntetû véleménye alapján az
új aknavetô bonyolultabb, mint a régi 82
mm-es aknavetô, bár ez részint az alkatré-
szek magyarra fordításának bonyolultsága,
részint a deszant változat alkatrészeinek
megjelenésébôl adódott. A 82 mm-es akna-
vetôbôl átképzett állomány könnyen megér-
tette a 60 mm-es mûködését és használatát.
A lôszerismereti foglalkozások sem jelentet-
tek problémát, bár ezt hátráltatta a metszett
és oktató aknagránátok hiánya. A harcszol-
gálat foglalkozásokon elôször módszeresen
került begyakoroltatásra az állomány, ké-
sôbb a terepen, teljes harcászati felszerelés-
sel és egyéni fegyverrel végrehajtott foglal-
kozásokat hajtottunk végre. Már a felkészí-
tés során látszott, hogy alacsony tömegével,
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modern, praktikus kialakítású mûanyag táro-
ló-ládájával osztatlan sikert aratott. 

Kiemelt fontosságú volt a munkavédelmi
oktatás, hiszen az állomány a kísérleti lövé-
szet során számos baleseti forrással kerülhet
szembe, épp ezért minden tevékenység külö-
nös óvatosságra ad okot.

CCSSAAPPAATTPPRRÓÓBBAA

A rendelkezésre álló idô rövidsége miatt a
csapatpróba az azt általában megelôzô hadi-
technikai ellenôrzô vizsgálattal párhuzamosa
került végrehajtásra. Egyébként sem indo-
kolta semmi annak különválasztását, hiszen
számos, az ellenôrzô vizsgálatban szereplô
lövészeti feladat megoldása vált szükségessé.
Az MH ÖHP parancsnok által jóváhagyott
Csapatpróba Intézkedési Terv alapján ké-
szült Csapatpróba Végrehajtási Terv szerint
meg kellett megállapítani, hogy a tûzfegyver

megfelel-e az alkalmazói követelményeknek
valós, terepen történô feladat végrehajtása
során. Kiképzés keretében vizsgálni kellett a
rendszeresíteni tervezett aknavetôhöz kész-
letezett tokok, zsákok, kiegészítôk használ-
hatóságát és viselhetôségét is. Vizsgálandó
tulajdonságok és követelmények a követke-
zôek voltak:

1. Konstrukció: katonai követelmények-
nek megfelelô kivitel, megfelelô kezel-
hetôség, kezelô által végrehajtható
gyors részleges szét- és összeszerelhetô-
ség;

2. Az eszköz karbantartási, technikai ki-
szolgálási feladatainak vizsgálata nor-
mál és szélsôséges alkalmazási körülmé-
nyek között. A karbantartás, technikai
kiszolgálás különbözô szintjeire vonat-
kozó utasítások (ajánlások) vizsgálata;

3. Megbízható és pontos mûködés, külön-
bözô tüzelési fogások, idôjárási viszo-
nyok között, nappal és szürkületben;

4. Hordhatósági, szállítási, tulajdonságok
a várható alkalmazási körülmények kö-
zött az aknavetôhöz készletezett málha-
szerkezet használatával. A katonák ré-
szére biztosított különbözô egyéni ruhá-
zati és egyéb harcászati felszerelésekkel
(védômellény, málhamellény) való együtt
alkalmazhatóság vizsgálata;

5. A kiadott kezelési és karbantartási le-
írások véleményezése;

6. Lövôre gyakorolt hatás deszant mód-
ban: biztonságos és megbízható kezel-
hetôség.

Ez utóbbi különleges érdeklôdésre tartott
számot, hiszen semmilyen tapasztalat nem
volt még kézi aknavetôkrôl. Látható, hogy a
3. és 6. pont kivételével a vizsgálandó terüle-
tek egyáltalán nem kötôdtek lövészet végre-
hajtásához, így ezek vizsgálata nem is korlá-
tozódott egyszeri idôpontra, hanem a keze-
lés több hónapos tapasztalatainak összegzé-
sét jelentette. 
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2011. február 28. és március 4. között HM
FLÜ HFPTI táborfalvi Lôkísérleti és Vizsgá-
ló Állomásán került végrehajtásra az elôírt
haditechnikai ellenôrzô vizsgálat, melynek
során álló célok pusztítása került végrehaj-
tásra félközvetlen és megosztott irányzással,
a hatástûz elemek meghatározása pedig be-
lövéssel. A vizsgálat ideje alatt a elôírt szol-
gálati személyeket is beleértve mintegy 50 fô
került bevonásra, közte 2 aknavetô kezelô-
személyzet (1 raj) és egy híradó eszközökkel,
periszkópos tüzér tájolóval (PAB-2A), vala-
mint VECTRONIX digitális mérôállomással
ellátott, 3 fôs figyelôpont  végezte a lövészet
kiszolgálását. Miután a „tûzlépcsô” a lôtér
kiépített aknavetô tüzelôállásaiban tevé-
kenykedett, a tûzmegfigyelôk egy gépjármû
segítségével három különbözô figyelôpontot
foglaltak el, annak érdekében, hogy megbíz-
hatóan tudják megfigyelni az egyre nagyobb
töltetekkel kilôtt aknagránátok eltérô távol-
ságon megjelenô robbanópontjait. A lövé-
szeteket kizárólag az M-AE-86 HE aknavetô
repeszlôszerrel lett végrehajtva.

Ekkor kerültek végrehajtásra – a Lôkísér-
leti Intézet külön terve alapján – a ballisztikai
vizsgálatok, többek között lôtávolság (tölte-
tenként), szórás és tûzgyorsasági vizsgálatok.
Ennek során olyan extrém kísérletek is kipró-
bálásra kerültek, mint például a folyamatos
gyorstûz a biztonságos csôhômérséklet eléré-
séig. Bár valós helyzetben ilyen tûzfeladat
szinte kizárt, fontos tapasztalatokra tett szert
a kezelô állomány a lôszerek elôkészítésével
és azok biztonságos kezelésével kapcsolat-
ban. Felmerült, hogy bár a lôszerek mûanyag
védôburkolata korszerû és biztonságos meg-
oldás az aknagránátok szállítására és tárolá-
sára, azonban ez sem nélkülözheti a lôszer
elôkészítés fázisát. Magyarázatként elmond-
ható, hogy az alkalmazói követelmények ki-
írásakor a részben gyalogosan végrehajtandó
harctevékenység során elôforduló lôszer-
utánpótlást a részleg úgy kívánta megoldani,

hogy a lôszerek akár kézi erôvel is biztonsá-
gosan, páramentesen és felhasználásra ké-
szen szállíthatóak legyenek. Így lehetôvé vált,
hogy a katonák (akár személyes málhájukban
is) néhány aknagránátot magukkal tudjanak
vinni, kizárva azt, hogy lôszerhiány lépjen fel
ezzel a lôszerszállító és rakodógépekre le-
gyen utalva az alegység. A lôszerek egyesével
mûanyag dobozokba vannak csomagolva,
légmentes lezárásukról gumi tömítôgyûrûs,
menetes fedél gondoskodik, amelyet a gyártó
még vastag szigetelô-szalaggal is lezárt. Ez
utóbbi anyag azonban a hômérsékletre igen
érzékeny. Hidegben rugalmasságát elveszítve
gyakran elszakadt, így adva munkát a MH-
ben nem rendszeresített, de majdnem min-
den katonánál megtalálható zsebkések és
bicskák széles skálájának. 

Késôbb a kezelôk a lôszer-elôkészítés idô-
szakában – nevével ellentétben, hiszen maga
az aknagránát elôkészítést nem igényel –
ezeket az elemeket elôre eltávolították. Az is
bebizonyosodott, hogy a kicsomagolás ideje
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negatívan befolyásolja a gyakorlati tûzgyor-
saságot. Annak ismeretében, hogy egy akna-
vetô kezelôszemélyzet csak 3 fôs (vetôpa-
rancsnok, irányzó, töltô-lôszeres), az egyet-
len mód a tûzgyorsaság elfogadható szinten
tartására az volt, hogy a tûzfeladathoz cso-
portosítani kellett a lôszereket, olyan álla-
potban és távolságban, ahonnan a töltô azt
könnyen elérheti és egy mozdulattal a csô-
szájhoz emelheti. Váratlan segítségként je-
lentkezett, hogy a csôszájra szerelt, csonka-
kúp alakú lökéshullám-terelô egyfajta töltô-
tölcsérként mûködve segíti a gyors és bizton-
ságos töltést. A vizsgálati lövészet során
megpróbáltuk bevonni a vetôparancsnokot a
töltés folyamatába, azonban egyértelmûen
kiderült, hogy az nem lehetséges. Lövés köz-
ben ugyanis nagyobb – akár 20 cm-es – utó-
lagos lángkicsapások is tapasztalhatók, ezért
fôként gyorstüzek lövésénél elengedhetetlen
annak figyelemmel kísérése, nehogy a töltô a
következô aknagránátot idô elôtt helyezze a
csôszájhoz. Amennyiben ismert volt a tûzfel-

adat végrehajtásához szükséges és elégséges
lôszermennyiség, a kezelôk az aknagránáto-
kat közvetlenül az aknavetô mellé halmozták
fel, célszerûen a lôszeresládák tetôlapjára.
Ez biztosította a tûzfeladatok gyors végre-
hajtását, azonban valós körülmények között
(harchelyzetben) ez csak akkor végrehajtha-
tó, ha az rövid idôn belül felhasználásra ke-
rül, mert így nem biztosított a gránátok és
töltetek idôjárási hatásokkal szembeni vé-
delme (napsütés, pára).

A haditechnikai ellenôrzô vizsgálat egyik
kiemelt vizsgálati eleme volt, hogy a lôszerek
az elôírt hômérsékleti viszonyok között al-
kalmazhatóak-e. Ezt a HTI szakemberei
temperált gránátokkal végrehajtott lövészet
keretében mérték a figyelôpont segítségével,
melynek során megállapítható volt, hogy a
gránátok biztonságosan lôhetôk akár -20 és
+40 Celsius fok közötti hômérsékleti tarto-
mányban is. A gyújtók minden esetben mû-
ködtek. Lôtávolságban ugyan – a várakozá-
soknak megfelelôen – észlelhetôek és mér-
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hetôek voltak az eltérések, de ez biztonsági
kockázatot nem jeleltett. Ezen feladatoknál
jó hasznát vette az állomány az aknavetôhöz
készletezett – egyébként a felforrósodott
csôszerkezet megfogását biztosító – hôvédô
kesztyût. 

Összességében elmondható, hogy a terve-
zett feladatokat az állomány maradéktalanul
végrehajtotta és a lövészet közben rengeteg
tapasztalatot gyûjtött az eszköz kiszolgálásá-
val kapcsolatban. Egyik ilyen a lôszerek keze-
lésével volt kapcsolatos. A gránát gyújtóján
kis ellenôrzô ablak mutatja annak biztosított-
ságát, jelezve azt, hogy sem málházáskor,
sem rakodáskor, sem pedig a lövéskor fellépô
erôhatások miatt nem történhet meg a gyújtó
idô elôtti elmûködése és a gránát biztonsági
távolságon belüli robbanása. Ennek zöld szí-
ne mutatja a töltônek, hogy a gránát felhasz-
nálható, ezért célszerûnek tûnt, hogy a lövé-
szet közben hangos „ZÖLD!” szóval jelezze
azt a vetôparancsnoknak. 

AA  TTÜÜZZEELLÔÔÁÁLLLLÁÁSS

Az aknavetô tüzelôállásának berendezése
és kialakítása hasonlít a 82 mm-es aknavetô-
nek a tüzelôállásához. Mindössze arra kell fi-
gyelni, hogy az aknavetô alacsonyabb és
ezért nem lehet mélyre ásni a kiépített tüze-
lôállást, amennyiben félközvetlen tûzfelada-
tokat is végre akarunk hajtani. Ez a problé-
ma magas fûvel borított illetve alacsony bo-
zótos területen is problémát jelenhet, hiszen
az irányzékhoz nincs toldat, hogy magasabb-
ra kerüljön az optikai irányvonal. Az érem
másik oldala, hogy a kis méretbôl adódóan
az eszköz nehezebben felderíthetô, valamint
a tüzelôállás kiépítése is sokkal kevesebb
földmunkát igényel. A fedett tüzelôállást is
lehetôleg úgy kell kialakítani, hogy az ala-
csony építésû mellvédje legyen, hogy az ak-
navetô irányzásánál megfelelô kilátást bizto-
sítson a célterületre. Fedett tüzelôállásból

történô megosztott tüzelés esetén szükséges,
hogy a fô illetve a tartalék kisegítô célokat is
megfelelôen lássa az irányzó. 

A 60 mm-es aknavetô tüzelôállásának ki-
választása odafigyelést igényel. Mivel a villa-
állványhoz tartozó talplemeznek kicsi a mé-
rete a 4-es és 5-ös tölteteken végrehajtott lö-
vés a talajra 650 és 750 kg/cm

2 
nyomást gya-

korol, ami elég nagy ahhoz, hogy az aknave-
tô instabil legyen. Ez nem csak az aknavetô
stabilitására gyakorol hatást, hanem közvet-
ve az aknavetô tûzgyorsaságára. Ezért gon-
dosan kell kiválasztani és elôkészíteni az ak-
navetô talplemezének helyét fôleg akkor, ha
nagyobb 3-as, 4-es vagy 5-ös tölteteken haj-
tunk végre lövészetet. 

A 2011. februárban végrehajtott – az új
állványláb-szerkezet megbízhatóságát igazo-
ló – lövészet kezdetén a TÁS a korábban ki-
alakított (kiásott) aknavetô tüzelôállások
egyikébôl került kijelölésre, amelyben a fel-
lazult homokos talaj miatt a tûzfeladatok
csak körülményesen váltak végrehajthatóvá.
A kis átmérôjû talplemez és a laza talaj azt
eredményezte, 3-8 lövést követôen az akna-
vetô talplemeze 20-30 cm-re beleásódott a
talajba (5-ös tölteten). A talplemezek le-
süllyedésével az aknavetô több alkalommal
is kibillent az egyensúlyából, illetve a súly-
pont egyre hátrébb helyezôdésével a csô egy-
re magasabb emelkedési szögön tüzelt, ami
jelentôs hibákat okozott. Természetesen, ez
csak az irányzás ellenôrzése nélkül, gyorstûz-
ben leadott lövéseknél jelentkezett. 

Érdemes az elôkészítés során a talplemez
alá homokzsákokat ásni, hogy az aknavetô
talplemeze könnyebben vezesse el a talajra
gyakorolt hatást. A lövészet azt mutatta,
hogy amennyiben ez lehetséges, akkor a lö-
vészet elôtt érdemes 2, 3 és 5 tölteten, nagy
csôállásnál egy-egy gránátot lôni, hogy az ak-
navetô megfelelôen beüljön a talajba. 

Minden esetben törekedni kell arra, hogy
ha csak lehet, idôt kell szakítani az aknavetô
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tüzelôállásának elôkészítésére, fôleg kavi-
csos, törmelékes talajon. A kavicsos terüle-
ten az elôkészítést magában az aknavetô
talplemez helyének fellazítását és homok-
zsákokkal történô „kibélelését”. További ta-
pasztalat, hogy lövészet közben az aknavetô
felgyûri maga mögött a talajt. Amennyiben
nincs elegendô idô a TÁS elôkészítésére, ak-
kor legyen elôkészítve homokzsák és sánc-
szerszám vagy gyalogsági ásó. 

További lényeges utasításként kell megfo-
galmazni, hogy tüzelés közben az irányzónak
az állványláb bal oldali, míg a töltônek a jobb
oldali villát kell stabilan tartania annak érde-
kében, hogy az aknavetô ne mozdulhasson el
oldalra. Nagy töltet esetén az irányzónak min-
den lövést követôen ellenôrizni kell a szinte-
zést, míg kisebb töltet esetén (0-2T) 4 lövedé-
kes gyorstûz-sorozatok is biztonságosan kilô-
hetôk. A gyorstûz sorozatokat a leggyorsab-
ban úgy lehet kilôni, hogy az irányzót a vetô-
parancsnok csak az elsô lövés kiváltása elôtt
ellenôrzi. Az aknavetô torkolatszintje alacso-
nyan van, ezért a vetôparancsnoknak fel kell
térdelnie és oda kell hajolnia, az irányzónak
pedig el kell onnan hajolnia. Ez idôt vesz
igénybe, ami csökkenti a tûzgyorsaságot. Meg
kell bízni az irányzóban, hogy képes jól szin-
tezni két lövés között. Természetesen, ez csak
megfelelô kiképzés és gyakoroltatás után le-
hetséges. Amennyiben megfelelô az aknavetô
stabilitása, akkor az irányzónak sem kell el-
lenôrizni minden lövésnél az irányzékot. Mi-
vel idôveszteséggel jár, hogy az irányzó felha-
joljon az irányzék magasságáig és újból irá-
nyozzon. Elegendô az irányzék hátsó libellá-
ját ellenôriznie. Ott láthatja, ha túlságosan el-
mozdult és szükséges az irányzáson korrigál-
nia. Az aknavetô parancsnokának – a balese-
tek elkerülése érdekében – szabad szemmel
figyelnie kell a vetô elmozdulását. 

A láb stabil tartásával, oldalban nem moz-
dult ki az aknavetô 0-05 vonásnál többet,
még hat gránát gyorstûznél sem, míg a talp-

lemez süllyedése jelentôs emelkedési szög
különbséget okozhat, amely azonban gyors
újrairányzással kiküszöbölhetô.

GGYYOORRSSTTÛÛZZ

A 100 gránátos gyorstûz sorozat vizsgálat
célja az volt, hogy 1 perc alatt mennyi gráná-
tot lehet ellôni az aknavetôvel biztonságo-
san, bár mint az elején említettem, ennek va-
lós körülmények között szinte semmi esélye
sincs. A lövések során az irányzó nem ellen-
ôrizte az irányzást. Az aknavetôt a vetô pa-
rancsnok figyelte, hogy elmozdult-e jelentô-
sen. A kezelô vezényszóra engedte a csôbe a
gránátot. A gyorstûz sorozat lövésénél meg-
figyelhetô, hogy a hômérsékletváltozás hatá-
sára izzik a levegô a lökéshullám terelô felett
mikor a gránát elhagyja a csövet egyre na-
gyobb lángcsóva jelenik meg. Az elsô végre-
hajtásnál 1 perc 12 másodperc alatt 25 db 1T
gránát került kilövésre, a csô pedig felmele-
gedett majdnem 150 fokosra. Ezt még több
végrehajtás is követte, bár a végrehajtások
közt meg kellett várni, hogy a csô lehûljön
10-15 fokosra. Ez perceket vett igénybe. A
méréssel igazolt tapasztalatok alapján el-
mondható, hogy begyakorolt állomány mel-
lett az eszköz képes az elôírt 20 lövés/perc el-
méleti tûzgyorsaságot biztosítani. Egyben
korlátozásként is kijelenthetjük, hogy az ak-
navetôvel folyamatosan maximum 1 percig
lehet lôni és folyamatosan legfeljebb 20 grá-
nátot lehet egymás után tölteni. Ezek az ada-
tok azonban messzemenôkig kielégítik a fel-
használók igényeit. 

AA  DDEESSZZAANNTT  AAKKNNAAVVEETTÔÔ

Mint a fentiekben említettem a könnyû,
kézi aknavetô teljesen új típusú fegyver a
Magyar Honvédségben. Az aknavetôt de-
szant üzemmódban kézi elsütéssel kell hasz-
nálni, különben nem lehet vele célozni. De-
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szant üzemmódban jelentôsen csökken a
tûzgyorsaság, mivel minden gránátnál irá-
nyozni kell. 0T és 1T gondos irányzással
meglepôen jó szórásképet kaptunk, ez azon-
ban nem harci tapasztalat, hanem egy béke-
idôs kísérleti lövészet eredménye. A részve-
vôk egyöntetûen kiállnak amellett, hogy már
néhány gránát kilövésének szükségessége
esetén is érdemesebb az állványos variáció
harchoz tétele. Az aknavetô felállítása –
mint arról a késôbbiekben szó lesz – egyálta-
lán nem hosszú folyamat, ezután pedig a tü-
zelés gyorsasága és pontossága vitathatatlan!
Véleményem szerint ez a módozat igen rit-
kán szerepelhet a lövészszázadok elképzelt
felhasználási területein. Csak a várhatóan
beszerzésre kerülô köd és világító aknagrá-
nátok alkalmazásával látok reális felhaszná-
lási lehetôséget, hiszen a jelenleg használa-
tos ködgyertyák és világító jelzôtöltények ké-
pességeit sokszorozná és egyben egészítené
ki a gyalogosan végrehajtott harcfeladatok
során. Ez fôként nem a fegyver pontosságá-
nak köszönhetô, hanem annak, hogy a keze-
lô – legyen bármilyen képzett is – képtelen
pusztán a csôszájjal irányozva pontszerû cé-
lokat leküzdeni. Bár sokakban felmerülhet,
hogy az irányzót milyen hatások érik a de-
szant-változattal történô lövészet során, a
szerzô saját tapasztalata, hogy a visszarúgás
közel 100%-át a talaj fogja fel és az a kezelô
tevékenységét semmiben sem befolyásolja.

EERRGGOONNÓÓMMIIAAII  ÉÉSS  FFUUNNKKCCIIOONNÁÁLLIISS
MMEEGGFFEELLEELLÔÔSSSSÉÉGG

Az ergonómia és funkcionalitás elemzésé-
nek célja jelen estben a kezelôelemek kiala-
kításának, elhelyezésének és erôszükségleté-
nek vizsgálata volt, beleértve a különbözô
hordszerkezeteket is. A tervek szerint ezek
az alábbi témakörök szerint csoportosítható:

– Jármûre/jármûrôl szállás, szállítás kü-
lönbözô jármûvekkel.

– Tüzeléshez kész helyzetbe/menethely-
zetbe állítás.

– Alapirányba tájolás, irányzás, irányzék-
és oldalváltoztatás, irányzó-berendezé-
sek kezelése

– Tüzelôállás váltása; menet gyalogosan, a
málhaszerkezetek használatával, illetve
használata nélkül, a málhaszerkezetek
hordhatósága, akadályok leküzdése

A csapatpróba során vizsgáltuk a nyári és
téli ruházatban, valamint vegyivédelmi fel-
szerelésben végrehajtott kiszolgálást is.
Elôbbi esetben a fôként a rendszeresített té-
li kesztyûre, az utóbbi esetben pedig a gázál-
arcban végrehajtott tevékenységre helyeztük
a hangsúlyt.

A szállító jármûvek tekintetében a Rába
H-14, a Mercedes UNIMOG-4000, a Merce-
des MB-270 BA10 (ponyvás) gépjármûve-
ken, a MI-17 szállító- és a MI-24 harci heli-
koptereken, valamint a lövészszázadoknál
jelenleg erre a célra rendszeresített BTR-80
típusú harcjármûveken való szállítást, vala-
mint az azokra(-ba) történô fel- és leszállást
értékeltük, mind a szállítóláda, mind a mál-
haszerkezetek tekintetében. Egyik esetben
sem jelentkezett probléma, bár minden eset-
ben kényelmesebbnek tûnt a málhaszerkeze-
tek feladogatása, különösen a tehergépjár-
mû platója esetén. 

A harchoz és a harctól tétel is viszonylag
egyszerû és problémamentes, az öltözeti vál-
tozatoktól függôen 50-75 másodperc alatt
végrehajtható. Egyedül málhakeretbe törté-
nô rögzítés igényel nagy odafigyelést és gya-
korlatot, itt egy-egy rossz mozdulat akár meg
is triplázhatja a végrehajtás idejét.  A gyakor-
lások során sokkal hatékonyabb és gyorsabb,
ha a hordkeretet nem használtuk hozzá. A ki-
induló helyzetben az irányzó vállán van az ak-
navetô a szerelt villaállvánnyal, a töltô-kezelô
kezében a talplemez, a parancsnoknál pedig
az irányzék. Így „vállról” rendkívül gyorsan
lehet harchoz tenni és szintezni, begyakorlott
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állománnyal 30-40 másodperc alatt. Ugyan-
így szükségtelen hordkeretbe tenni kisebb tá-
volságokon, fôleg akkor, amikor a harctól té-
tel után a harcjármûbe kell szállni. Kiképzett
kezelôszemélyzettel 10-20 másodperc alatt
harchelyzetbôl „vállra lehet venni”.

Alapirányba tájolás során a vizsgálatot vég-
re kellett hajtani elôre meghatározott tájoló-
irány irányszögeivel (alapszögmérô állások-
kal), iránylécekkel; CN katonai tájolóval; il-
letve VECTRONIX digitális mérôállomással
és PAB-2/A tájolómûszerrel is. Mind a négy
módszerrel lehetséges az aknavetô tájolása,
bár némileg lassítja a folyamatot az utóbb em-
lített eszközzel, hiszen a tájolómûszer 60-00
vonással dolgozik, míg az aknavetô 64-00 vo-
nással. A CN katonai tájolóval végrehajtott
tájolásnak megvannak a maga fogyatékossá-
gai, mert a tájoló kizárólag mágneses északi
irányhoz képest tud szögeket (azimutot) meg-
adni. A térképeken használt hálózati északi
irányhoz való áttéréshez szükséges szöget
nem lehet rajta állítani. Így a CN tájolóval
megosztott irányzáshoz tájolni csak abban az
esetben célszerû, ha a vetô parancsnok teszi
ezt meg, tüzelôállása és a figyelôpontja meg-
közelítôleg (50 méteren belül) egy helyen van.
(Ilyen eset lehet például, ha a figyelôpont egy
ház tetôterében van, a tüzelôállás pedig a ház
mögötti udvaron.) A CN tájolóval való tájolás
meglehetôsen pontatlan és nagy odafigyelést
igényel biztonsági távolság meghatározása lö-
vészet során. Legszerencsésebb eset egyértel-
mûen az, amikor a VECTRONIX mûszerrel
lehetséges a tájolás, ez a mûszer ugyanis ké-
pes 64-00 vonásban is dolgozni és megfelelô
pontosságot is biztosít.

A csapatpróba során 500–1500 méter kö-
zötti, álló, gyalogos cél(ok)ra, valamint 1000-
2000 méter között látható, (harc-)jármû célra
hajtottuk végre félközvetlen irányzási felada-
tokat. Megállapítható, hogy elvben az ilyen
típusú célok leküzdhetôek, tiszta idôben az
optikában jól láthatóak. A kezelôszervek el-

helyezkedését és azok kényelmes használa-
tát, gyakori lôelem helyesbítéssel és új célra
irányzással vizsgáltuk. Ennek során valószerû
és extrém nagy irányzék- (300 vonás feletti)
és oldalváltoztatásokat (800 vonás feletti) al-
kalmaztunk, ahol az állványlábak gyors áthe-
lyezése is szükségessé vált. Ehhez természe-
tesen a társ segítségét is igénybe kellett ven-
ni, de még kirívó esetekben is megoldható az
új célra irányzás 30-40 másodperc alatt.

A 60 mm-es M-08 aknavetôvel könnyen
lehet tüzelôállást váltani. A kezelôállomány-
ra való felmálházás nélkül, legalább 200 mé-
ter távolságba, gyalogosan, az eszköz mini-
mális szétszedésével végrehajtott tüzelôál-
lás-váltás gyakorlása során azt az elképzelt
helyzetet teszteltük, amikor szükségessé vá-
lik, hogy a raj ellenséges tûzhatás alól kivon-
ja magát. Az aknavetôt szétszedés nélkül egy
vagy két fô kézbe veszi és kézben tartva el-
mozog a következô tüzelôállásig. A végre-
hajtások során egyszer sem esett le a talple-
mez a csôfarról, az eszköz tömege pedig nem
gyakorolt különösebb megterhelést az állo-
mányra. Az irányzékot ebben az esetben is
célszerû levenni az aknavetôrôl, azt a vetô-
parancsnok viszi. A könnyített harcászati fel-
szerelés minden további nélkül viselhetô és
hordható az eszköz kiszolgálása folyamán.
Az aknavetôhöz tartozó málhazsákok egyi-
kébe bele lehet tenni az összes olyan tartozé-
kát (deszant markolat, deszant talplemez,
tisztító rongy, tûzvezetô tábla, esetenként a
talplemez) ami nem fér rá a hordkeretre. To-
vábbi feladat volt a málházott aknavetôvel,
könnyített harcászati felszerelésben és egyé-
ni fegyverzettel végrehajtott 5 km-es gyorsí-
tott menet, amely esôben, +3 Celsius fok-
ban, sáros talajon került végrehajtásra. Ami-
kor a málhakeretre felhelyezünk minden tar-
tozékot (villaállvány 6,6 kg; csô 5,8 kg; lökés-
hullám terelô 0,9 kg; TASZT készlet, tisztító
kefe, talplemez 4,33 kg), az majdnem 20 kg. 

Azonban, lehetôség van a talplemezt a lô-
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szerszállításra használt nagyobb hátizsákban
is elhelyezni, ezzel segítve a tömeg egyenle-
tes elosztását a kezelôk között. Egy aknave-
tônek a szállítása esetén az alábbi elosztás a
célszerû:

vetôparancsnok: irányzék, TASZT, lôszer
irányzó: állvány, szerelt csô
töltôkezelô: talplemez, lôszer

Negatívumként elmondható, hogy a mál-
hakeret nyomja az irányzó hátát, és ala-
csonyra helyezôdik a súlypontja, ami némi-
leg megnehezíti az eszköz szállítását. Elôfor-
dult, hogy gyakorlások során a hevedereken
több csat is eltört. Talán a hordkeret kialakí-
tása a legkevésbé ergonómikus.

A málhaszerkezetek hordhatósága felmál-
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házott aknavetôvel történô akadályok leküz-
dése során célszerûen a lövész akadálypálya
elemeit használtuk, minden esetben azt vizs-
gálva, hogy mennyire változtatja meg a keze-
lô súlypontját az eszköz. Sajnos, gyakorló
gránátok hiányában ezt a lôszeres hátizsák-
okkal nem tudtuk tesztelni. Végrehajtásra
került feladatok voltak a harcárokból, harc-
árokba történô ki- és bemászás; egyenetlen,
köves talajon való átjutás; a 2 méteres fal le-
küzdése egyénileg vagy társ segítségével;
épületbe bemászás ablakon keresztül; függô-
leges létra (pl. tûzlétra) megmászása, vala-
mint a lapos- és oldalkúszás is. Bár a vizsgá-
lat során több, néha egymással ellentétes vé-
lemény is született, kijelenthetô, hogy egy fi-
zikailag kellôen felkészült katonának hossz-
abb-rövidebb gyakorlás után nem okoz prob-
lémát az akadályokon való átjutás. Termé-
szetesen, a 82 mm-es aknavetônél lényege-
sen jobban teljesített a kevésbé elfogadható
málhakeret ellenére is. A 7,7 kg tömegû de-
szant aknavetô esetén – annak hordhevedere
segítségével – gyakorlatilag mindent le lehet
küzdeni, amit gépkarabéllyal.

LLÔÔTTÁÁBBLLÁÁZZAATT

Súlyos hiányosságként jelentkezett, hogy
az eszközhöz nincsen lôtábla! A végrehajtó
állomány részére csak egy TÖLTETKIVÁ-
LASZTÓ TÁBLÁZAT áll rendelkezésre,
igaz, ez minden lôszeresládában megtalálha-
tó. Ez azonban nem tartalmazza sem a mete-
orológiai és ballisztikai eltérések miatti szük-
séges javításokat, sem a töltetenkénti lôszög-
határok közötti távolságokat minden irány-
zékálláson, de teljességgel hiányoznak a röp-
pálya-magasság és a szórás adatai is. A javí-
tások meghatározásához szükséges alapada-
tok, illetve a lôtávolságok minden tölteten és
irányzékálláson való feltüntetésének hiánya
nem teszi lehetôvé az eszközben rejlô teljes
lehetôségek kihasználását, illetve az elsô lö-

vések becsapódási helyének lehetôség sze-
rinti megbecsülését sem. Ennek oka, hogy az
eddigi felhasználók az eltérô szervezés miatt
nem alkalmazták ilyen szerepkörben azt a tí-
pusú aknavetôt. Ennek a magyar igények
szerinti pótlása a cikk írásakor folyamatban
volt.

ÖÖSSSSZZEEGGZZÉÉSS

A 60 mm M-08 Combi aknavetô egyesíti
azokat a tulajdonságokat, melyek megfele-
lôek egy harcjármûvel felszerelt (közepes),
illetve harcjármû nélküli (könnyû) lövész-
században történô alkalmazásához is. A
harcjármûves alegységeknél történô alkal-
mazás esetén a villaállványos változat a
megfelelôbb, amely nem nélkülözi a deszant
változat által biztosított rugalmasságot sem.
Hátrányai közé lehet sorolni a hozzá tartozó
málhakeret hordhatóságát (ami egyébként
nagyon hasznos és szükséges lenne) és a
lôtáblázat (remélhetôleg átmeneti) hiányát.
Nagy elônye az elôdjéhez képest, hogy na-
gyobb a tûzgyorsasága, könnyebb a szállítá-
sa, a gránátjainak az elôkészítése leegysze-
rûsödött és idôben lerövidült, gyorsabb a
harchoz tétel, könnyebben lehet vele akadá-
lyokat leküzdeni. A nagyobb lôtávolság mel-
lett pontossága is elismerésre méltó. Nem
utolsó sorban, a kezelôk kedvelik, jó hatás-
sal van az alegység moráljára és sokoldalú
lehetôséget biztosít a századparancsnok ke-
zébe az alegység tûzzel való támogatására.
A jövôben rendszeresíteni tervezett (köd, vi-
lágító), valamint a nemzetközi piacon besze-
rezhetô aknagránátokkal (IR, titán-tetrak-
lorid töltetû, stb…) együtt pedig egy nagyon
ígéretes fegyver-lôszer kombinációt vetít
elôre. Azt, hogy mennyire hasznos egy ilyen
kategóriájú fegyver, azt a jövô dönti el, de
meggyôzôdésem, hogy az adott körülmé-
nyek között hatékony aknavetô kerülhet az
alegységek állományába.
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A VECTOR 21 fejlesztését 2001-ben kezd-
te el a svájci székhelyû Leica Geo-systems-bôl
alakult – majd a francia Sagem Csoporhoz
csatlakozó – Leica Vectronix AG. A cégcso-
port és jogelôdei által korábban gyártott geo-
déziai és tüzér mûszereket már ismerhetik a
szakmabeli Olvasók úgy, mint a MO TAS-10
(TZG-90) giroszkópos célfelderítô mûszert,
vagy a korai gyártmányú WILD T-2 teodolitot. 

A távmérô kialakításakor megôrizték az
elôzô század végi VECTOR 1500 és VEC-
TOR IV ergonomikus formáját és bevált
lencséit, melynek eredményeképpen egy –
megfelelô idôjárási és légköri viszonyok kö-
zött – 12 km-es mérési távolságot is elérni tu-
dó, a szabvány NATO célok (2,3 m x 2,3 m
kiterjedésû) észlelését 10 km-rôl és 90%-os
valószínûséggel történô azonosítását már 5
km távolságból lehetôvé tevô, széles körûen
alkalmazható moduláris (digitális szögmérô
egységgel, éjjellátóval, GPS vevôkészülékkel,
digitális rádiókkal stb. összeköthetô) mû-
szert hoztak részre. 

A lézertávmérô olyannyira népszerûvé vált,
hogy alapvetô és meghatározó mérômûszer
lett az USA szárazföldi erôinél (US Army), a
Francia Hadseregnél (Armée de Terre) és a
Német Szövetségi Hadseregnél (Bundes-
wehr) –, melyeknél több ezres (!) darabszám-
ban  rendszeresítették különbözô alap-, illetve
moduláris változatait, de az Egyesült Arab
Emirátusok is a mûszercsaládra alapozva sze-
reli fel tüzérfelderítô erôit a XXI. század had-
színtereinek kihívásaira készülve.

FFEELLDDEERRÍÍTTÉÉSS,,  TTÜÜZZÉÉRRFFEELLDDEERRÍÍTTÉÉSS  ÉÉSS
TTÛÛZZTTÁÁMMOOGGAATTÁÁSS

Egy jól megszervezett és hatékonyan mû-
ködô felderítô rendszer kellô segítséget
nyújt, és megfelelô elôrelátást biztosít a tör-
zseknek és a parancsnokoknak az elhatáro-
zásuk meghozatalához, valamint a csapatok
vezetéséhez. 

A harcoló csapatok a harcérintkezés vona-
lában jó felderítô forrást jelentenek. Az elô-
retolt harcállásaik, felderítô szakaszaik, fel-
derítô járôreik és figyelôpontjaik megfigye-
lés alatt tudják tartani közvetlen közelükben
lévôk tevékenységeit. A jó felderítés sikerre
visz! Hiányában a döntéselôkészítés és a pa-
rancsnok döntése nem végezhetô el teljes
megalapozottsággal. Forrásait tekintve ide
soroljuk alegység szinten a harcelôôrsöket, a
felderítô katonákat és járôröket, a tûztámo-
gató-tûzmegfigyelô csoportokat, rejtett fi-
gyelôket stb., illetve az értékelô jelentéseket,
a hadifoglyok, helyi lakosság és menekültek
kikérdezése során nyert információkat is.

A célok elérése érdekében a különbözô
felderítési nemektôl származó információkat
egy integrált felderítési rendszerben kell fel-
dolgozni, „áramoltatni”, valamint idôben
biztosítani az adatokat a döntést elôkészítô
törzsek és döntést hozó személyek részére.

A felderítés, és legfôképp a tüzérfelde-
rítési nem, a harctámogatás végrehajtásához
elengedhetetlenül szükséges, melynek ered-
ményeként kerülnek meghatározásra a tá-

MADARÁSZ GÁBOR SZÁZADOS: 
VECTOR 21B LÉZERTÁVMÉRÔ ALKALMAZÁSA 

A LÖVÉSZZÁSZLÓALJAK CÉLFELDERÍTÉSÉBEN 
ÉS A TÛZ VEZETÉSÉBEN
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mogató tüzek végrehajtásához elengedhetet-
lenül szükséges céladatok: a célok koordiná-
táinak, jellemzôinek, sebezhetô pontjainak
meghatározása. Ezen információk kellô se-
gítséget nyújtanak a parancsnok és a tûzter-
vezésben résztvevô részlegek, csoportok fel-
adatainak ellátásához, a nagy értékû (HVT)
célok, valamint a pusztításra kijelölt célok ki-
választásában.

Számos példát láthatunk NATO tagor-
szágok haderôiben arra, hogy már a lövész-
századoknál megjelennek azok a szakfelderí-
tô-vezetô és irányító csoportok, amelyek a
harcoló alegység tûztámogatásának tervezé-
séért, megszervezéséért és koordinálásáért
felelôsek. Ezek a csoportok gyakorta olyan
képességgel vannak felruházva, hogy mind
tüzérségi, mind légi támogatást is igényelni-
vezetni tudnak (JFO), de olyan szervezettel
is találkozhatunk, amely lehetôvé teszi, hogy
a csoportot szükség esetén részekre tudja
osztani, így a szakaszokkal együtt mozogva
biztosítják az azok támogatására kijelölt tûz-
alegységek tüzének vezetését.

A Magyar Honvédségben a lövészzászló-
aljaknál nincsenek állandó jelleggel létreho-
zott szervezetszerû csapatfelderítô erôk.
Egyedül az MH 5. Bocskai István Lövész-
dandár szervezeti alárendeltségében lévô
felderítô zászlóalj részérôl kerülhetnek biz-
tosításra felderítô szakasz(ok) zászlóalj harc-
csoportok létrehozásakor. 

A lövészzászlóaljaink századainak szerve-
zetében megjelenô tûzmegfigyelô (tüzérfel-
derítô) katonák a támogató szakaszparancs-
nokokkal, illetve -tiszthelyettesekkel ún. szá-
zad tûztámogató és tûzmegfigyelô csoportot
(SZDTTMCS) létrehozva tudnak optikai
felderítési feladatokat végezni, de a zászlóalj
aknavetô szakaszának állományában meglé-
vô beosztott tiszthelyettes a tûzmegfigyelô
katonával és optikai eszközeivel szintén ké-
pes figyelôpont elfoglalására. Ezen figyelô-
pontok fô erôkifejtésének iránya – az egysé-

ges, integrált felderítési rendszer (JISR) ré-
szeként – a tüzérfelderítés feladatainak vég-
rehajtása, a tüzérségi és aknavetô tûzzel való
pusztításhoz szükséges adatok biztosítása az
ellenségrôl és a tereprôl, a tûzvezetés kiszol-
gálása, valamint a célok pusztítási fokának
kiértékelése (BDA).

„A század tûztámogató és tûzmegfigyelô
csoport rendeltetése a század felelôsségi zó-
nájában a tûztámogató eszközök alkalmazá-
sának tervezése és koordinálása. A század
tûztámogató és tûzmegfigyelô csoport fele-
lôs a század felelôsségei zónájában a célok
kiválasztásáért, a célpont listában szereplô
század, vagy harccsoport érdekû célokra a
tûzkiváltásáért, a tüzérségi tûz megfigyelésé-
ért. A század tûztámogató és tûzmegfigyelô
csoport a felderítô rendszer része.” – Áll egy
a MH SZFVK Tüzérfônökség 1999-es kiad-
ványában. Sajnos az említett csoportok ma
már nem léteznek állománytáblában, 2007-
ben megszüntetésre kerültek, csak a feladat-
rendszerük maradt meg, melyet kényszerû-
ségbôl a fenti beosztásúakra „erôltetünk”.

Lövészzászlóalj bázisán létrehozott zászló-
alj harccsoport (ZHCS) tekintetében, annak
harctéri felderítési rendszerének állandó ele-
mei a felderítô szakasz a maga csoportjaival
és a fent említett tüzérfelderítô erôk. A harc-

ZHCS felderítô erôi (változat)
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csoport természetesen a képességek és fel-
adatok tekintetében kaphat további modul-
elemeket (HUMINT, SIGINT stb.), azonban
az elmúlt évek CREVAL ellenôrzései alapján
ezt tekinthetjük kiindulási alapnak. A szerve-
zetszerû tüzérfelderítô erôkkel és az elöljáró-
tól kapott felderítô szakasz csoportjaival szá-
molva a harccsoport összességében 7-9 figye-
lôponttal kell, hogy biztosítsa a felderítés
rendszerének adatokkal való ellátását. (Eb-
ben a számban azonban már benne vannak a
felderítô szakaszparancsnok csoportja, illetve
a zászlóalj tûztámogató részleg is, amelyek
alapfeladata nem a felderítés végzése, sokkal
inkább az adatok-információk értékelése-
elemzése, nyilvántartása és továbbítása.)

A zászlóalj harccsoport harcterületén vé-
delmi harctevékenység feladat végrehajtása
esetén – figyelembe véve az alegységek lép-
csôzöttségét is – kilométerenként 1-2 figyelô-
pont helyezhetô el, amely még egy közepesen
átszegdelt terep esetén is biztosítja a mûkö-
dést, a felderítés végzését 3-5 km-es mélység-
ben (a terep- és idôjárási viszonyoktól függô-
en), valamint a szükséges rugalmasságot. A
fenti arány tovább javítható ún. nem szerve-
zetszerû felderítô csoportok létrehozásával
(pl. a támogató szakaszok mesterlövész rajai-
nak állományából) – megfelelô technikai fel-
szereltség és szakfelkészítés biztosításával.

Harchelyzettôl és feladattól függôen egy-
egy figyelôpont képes 1-2 km szélességû sáv-
ban felderítést folytatni, így a felderítô cso-
portok mozgathatók a be nem látható terüle-
teken elhelyezkedô nagy értékû célok felde-
rítésére, rejtett figyelôk létrehozására, vagy
átszivárgással a mögöttes területekrôl törté-
nô információgyûjtésre.

A „sajátos békeszervezeti forma” – a lö-
vészszázad támogató szakaszának – törzsé-
bôl, az elengedhetetlenül szükséges tûztá-
mogatási feladatok végrehajtása érdekében
ideiglenesen, a harcfeladat végrehajtásának
idôszakára létrehozott század tûztámogató

és tûzmegfigyelô csoport (SZDTTMCS) há-
rom fôbôl állhat, akik – a mûveleti állomány-
táblával rendelkezô 62. lövészzászlóalj tech-
nikai állománytábláját alapul véve – fel van-
nak szerelve modernizált BTR-80 harcjár-
mûvel, PLGR+96 GPS vevôkészülékkel, di-
gitális adatátvitelre is alkalmas MRR URH
és HARRIS RH-URH rádiókkal, továbbá
tábori C2 rendszerrel, digitális mérô és -
tájolómûszerrel – lézertávmérôvel (Vector
21B / Vectronix SG-12, PAB-2/A) és éjjellá-
tóval (AN/PVS-14) – csak a szakfeladataik
ellátásához szükséges eszközöket említve.

Ezen tüzérfelderítô erôk a technikai fel-
szereltségükkel és megfelelô (szak-) felkészí-
téssel képesek biztosítani nem csak a tüzér-
ségi-aknavetô tûztámogatáshoz szükséges
pontos távolságot, irányszöget, terepszöget,
koordinátákat, de szükség esetén vészhelyze-
ti közvetlen légitámogatás (ECAS) igénye-
ket és jelentéseket is megbízhatóan elôkészí-
teni. Fontos hangsúlyoznom, hogy ezen cso-
portok csak korlátozottan állnak rendelke-
zésre, értékes eszközök a parancsnokok ke-
zében és kiesésük esetén az alegység haté-
kony aknavetô tûztámogatása megszûnhet,
továbbá az elöljárótól történô támogató tü-
zek igénylése és vezetése nem lehetséges – a
manôveralegység nem sok elöljárói támoga-
tásban reménykedhet. Ezért a csoportok he-
lyét a század tûztámogatásáért felelôs tüzért
tiszt (tûztámogató tiszt) a századparancsok-
kal egyeztetve, a harc (hadmûvelet) megvívá-
sának tervével összhangban határozza meg.

Bár alapelvként azt kell betartanunk, hogy
a század tûztámogató tiszt a támogatandó al-
egység parancsnokának közelében – látótá-
volságon belül van – a figyelôpont helyének
kiválasztásakor számos befolyásoló tényezôt
figyelembe kell venni:
� a parancsok elgondolásának támogatá-

sához szükséges képességeket,
� a harcmezô felderítô elôkészítése (IPB)

során levont következtetéseket,
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� a támogatást végzô tûzalegység(ek) ké-
pességeit és lehetôségeit,

� a tûzalegység – figyelôpont és a várható
célok távolságát,

� a mérômûszerek technikai lehetôségeit,
illetve korlátait,

� a terep, légköri és idôjárási körülmé-
nyek hatását a felderítésre,

� erôk megóvásának biztosítását (force
protection), 

� a várható célokhoz lehetô legközelebbi
elhelyezést,

� a figyelôpont bemérésének lehetôsége-
it,

� a folyamatos összeköttetés biztosított-
ságát.

A lézertávmérôkkel felszerelt optikai tü-
zérfelderítô csoportok nagyban növelik a tûz-
támogatási képességet, azonban van néhány
alapvetô tényezô ami korlátozza, illetve csök-
kenti a használhatóságát (az eszköz-specifi-
kus jellemzôket a késôbbiekben részletezem):
� Láthatóság: A láthatóságnak biztosított-

nak kell lennie a figyelôpont és a cél kö-
zött, nem lehetnek az azokat összekötô
fénytani irányvonalak között olyan
nagyságú és kiterjedésû tereptárgyak,
melyek meggátolják a cél felderítését. A
legoptimálisabb elhelyezés akkor bizto-
sított, ha a figyelôpont a célterület ma-
gassága felett helyezkedik el és kellô rá-
látása van annak minden területére.

� Sötétség: A sötétség korlátozza az opti-
kai felderítést végzô csoportok lehetô-
ségét a célok észlelésére, azok azonosí-
tását és követését. A felderítés mélysé-
gének és az észlelés valószínûségének
csökkenését alapvetôen a kiképzettség,
a technikai eszköz fejlettsége, a termé-
szetes és mesterséges fény- és árnyékvi-
szonyok, az ellenség álcázó eszközei és
rendszabályai, valamint a terep befolyá-
solják.

� A harcmezô levegôszennyezettsége: A

köd, por és a vegyi anyag részecskék a
levegôben gyengíthetik, szétszórhatják
vagy visszaverhetik a lézersugarat. Ez
megakadályozhatja, hogy elegendô
energia verôdjön vissza a célról és az
eszköz meg tudja határozni annak távol-
ságát. Az ilyen részecskékrôl visszaverô-
dött lézersugár sok esetben megtévesztô
és az adott helyzetben nehezen kiszûr-
hetô mérési adatokat eredményezhet.

� Célok alakja és felülete: Bizonyos célok
alakjuknál és felületük minôségénél fog-
va kisebb mértékben verik vissza a lézer-
sugarakat, esetleg szét is szórják azokat.
Ilyen esetben a lézertávmérôt egy olyan
közeli tereptárgyra célszerû irányozni,
amely elégséges visszavert jelet ad.

� Akadályok: A természetes akadályok
(fák, ágak, magas aljnövényzet stb.) sok
esetben lehetetlenné tehetik a célok
elômetszését, ezért a figyelôpont helyé-
nek kiválasztásakor a felderítési sávot és
a mûszerek szektorait át kell vizsgálni és
a szükséges és lehetséges mértékben
megtisztítani az akadályoktól.

� Légköri viszonyok: Ide soroljuk a talaj-
felszín közelében gyakorta tapasztalha-
tó ún. légrezgést és a felszálló párát,
mely az alacsonyan elhelyezett távmé-
rôk mûködését teheti lehetetlenné. Kü-
lönösen érvényes ez a sivatagos, meleg
éghajlatú területekre, ahol a földfelszín
és a levegô nappali felmelegedése, illet-
ve az éjszakai lehûlésének változásai
okozzák a levegô „rétegzôdését” és an-
nak kavargó áramlását (turbulencia).

� Szélsôséges hômérsékleti körülmények:
A szélsôséges hômérsékleti viszonyok
hatással vannak a mérômûszerek akku-
mulátorainak teljesítményére. A hideg
és/vagy nedves akkumulátor jelentôsen
csökkentheti a lézertávmérôvel végre-
hajtható mérések számát, de a kezelô
teljesítményét is.
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� IR (infravörös) zavarforrás: A modern
lézertávmérôk infravörös hullámtarto-
mányban mûködnek, így napkeltekor és
napnyugtakor elôfordulhat – de erôs
napsugárzás esetén is –, hogy nem érzé-
keli a célról visszaverôdött lézersugarat,
így mérési eredményt sem ad.

VVEECCTTOORR  2211BB  KKÉÉZZII  LLÉÉZZEERRTTÁÁVVMMÉÉRRÔÔ

Az eszköz elnevezésével ellentétben nem
csak egy távmérô, az négy mûszert is magába
foglal és egyszerre távcsô, lézertávmérô, tá-
joló és terepszögmérô szerkezet. Mindezek
egyetlen kézi látcsô méretû mûszerbe integ-
rálva, melynek alaprendeltetése földi célok
felderítése nappal és éjszaka, a felderített cé-
lok helyének – követelményeknek megfelelô
pontossággal történô – meghatározása, vala-

mint a támogató tüzek megfigyelése és azok
javítása.

A mûszer lehetôvé teszi GPS vevôkészü-
lékkel (PLGR, DAGR, GARMIN 12) törté-
nô összekötést, valamint a mérési adatok to-

Vector 21B 4 az 1-ben
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vábbítását külsô csatlakoztatott eszközre is.
A Magyar Honvédségben a 21B került rend-
szeresítésre, mely a távvezérlési képességben
és megújult külsô csatlakozójában különbö-
zik az alaptípustól.

A távmérô egy binokuláris 7x42-es távcsô-
bôl lett kialakítva, melyben elhelyezett digi-
tális mágnestû a mágneses azimutokat képes
egy gombnyomásra meghatározni és – betáp-
lált iránytûeltérés, vagy mágneses elhajlás ér-
tékek esetén – átszámítani azokat hálózati,
illetve földrajzi irányszögekké. Ez a változat
±45°-os szögtartományban képes terepszög
meghatározására, azonban az újabban meg-
jelent „Aero” változata már teljesen függôle-
gesen (90°-ig) képes ugyanezen értékeket
meghatározni. 

A gyártói adatok szerint a 21-es típus 10
km felett is képes távolságokat mérni, de a
mérési eredményeket nagyban befolyásolják
a környezeti viszonyok (idôjárás, napsugár-
zás, levegô szennyezettsége és páratartalma
stb.), valamint a cél alakja felülete és a mû-
szer stabilitása. A mûszercsalád korábbi vál-
tozatát, a Leica VECTOR IV-et megtalálhat-
juk a hódmezôvásárhelyi MH 5. BILDD Mû-
velettámogató Mûszaki Zászlóalj utász rajai-
nál, amely alapvetôen kisebb (4 km) maximá-
lis mérési távolságában különbözik, de a
gyártó cég már elkészítette a 23-as típust is,
mely – a saját adatai szerint – 20 km feletti
mérési távolságot (10x-es nagyítással) tesz le-
hetôvé. (Csak a gyártó által publikált mérési
képességekbôl kiindulni hiba lenne, hiszen
minden esetben figyelembe kell vennünk az
emberi tényezôt, illetve a mûszer valamennyi
részének összesített hatását az észlelésre,
azonosításra és a mérési feladatokra.)

A VECTOR egyesíti a négy említett esz-
köz képességeit és ezáltal a célfelderítésben
és tüzérségi/aknavetô tûz javításában egy
rendkívül jól és széleskörûen alkalmazható
mérômûszert jelent. Kezelôszervei rendkívül
egyszerûek, elsô látásra túlságosan is „lebutí-

tottnak” tûnhet a mindösszesen kettô (irány-
és távolságmérô) többfunkciós nyomógomb.
A leegyszerûsített kezelôfelület biztosítja leg-
inkább a mûszer egyszerû és gyors kezelését. 

Más VECTOR modellekhez hasonlóan a
21-es is képes a szemlencsében kijelezni a tá-
volságot, az irányszöget, a terepszöget, a víz-
szintes távolságot és magasságkülönbséget –
mindezeket nem csak az álláspontunkról,
hanem kettô távoli pontra is kiszámítva. 

Használatát egy beépített szoftver segíti,
amely végigvezeti a mûszer kezelôjét a kívánt
folyamaton. Ezen szoftverének köszönhetô
alkalmas összetettebb mérési és számítási fel-
adatok elvégzésére az alábbiak szerint: 
� Irányszög és terepszög mérése állás-

pontból a céltárgyra
� Távolság, irányszög és terepszög méré-

se álláspontból a céltárgyra
� Abszolút szögek meghatározása kettô

céltárgyra (az álláspontból a céltárgyak
közötti szögeltérés)

� Vízszintes távolság és magasságkülönb-
ség meghatározása álláspontból a cél-
tárgyra

� Távolság meghatározása kettô céltárgy
között

� Vízszintes távolság és magasságkülönb-
ség meghatározása kettô céltárgy között

� Irányszög és távolság kettô céltárgy között
� Bázisirány (koordinátahálós belövési el-

járás) javítások meghatározása

VVEECCTTRROONNIIXX  DDIIGGIITTÁÁLLIISS  
MMÉÉRRÔÔMMÛÛSSZZEERR

A VECTRONIX digitális mérômûszer
alapja a VECTOR 21 kézi lézertávmérô,
amely egy adapterrel rögzíthetô a mérômû-
szer alapjául szolgáló SG-12-es digitális
szögmérô egységhez, és az állványon való
rögzítettségének, valamint finom oldal- és
magassági állító csavarjainak köszönhetôen
nagyobb pontosságot, jobb kezelhetôséget
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tesz lehetôvé. Lehetôvé teszi a célok, poláris
és derékszögû koordinátáinak azonnali meg-
határozását és megjelenítését a mérést köve-
tôen. Megfelelô rádióval történô összekap-
csolás esetén a mérési adatok egy gombnyo-
mással elküldhetôk. 

Rendeltetése a lövész és támogató alegy-
ségek mûveleti tevékenységeinek támogatá-
sa érdekében célok felderítése, a felderített
célok koordinátáinak meghatározása, vala-
mint a lövészszakaszok és századok érdeké-
ben lôtt tüzérségi/aknavetô tüzek megfigye-
lése, valamint az eltérések meghatározása
nappal és éjszaka. 

A mûszer kezelése a beépített menürend-
szerének köszönhetôen rendkívül egyszerû,
kezelôfelülete a szükséges mértékben leegy-
szerûsített, jól áttekinthetô. Azon feladatok,
amelyek jellege azt lehetôvé teszi, a megfele-
lô módon „menüvezéreltek”. 

A VECTRONIX mérômûszer SG-12-es

digitális szögmérô egységének konstrukciója
és kezelôszervei a kor színvonalának megfe-
lelnek, minden igényt kielégítenek. A hozzá
rendszeresített különbözô méretû és típusú

Vector 21 alapképességek

Vectronix mérômûszer összeszerelése 
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mûszerállványok és egyéb kiegészítôk bizto-
sítják a feladatok teljeskörû végrehajtását. A
digitális szögmérô egységgel történô munka-
végzés már pontosabb bemérési, célelômet-
szési és tûzhelyesbítési munkavégzést tesz le-
hetôvé kezelôje számára. A mûszerrel való
munkavégzést nagyban megkönnyíti egysze-
rû kezelhetôsége, digitális és manuális szög-
mérô egysége, egy katona általi szállíthatósá-
ga és kezelhetôsége. 

FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÓÓII  TTAAPPAASSZZTTAALLAATTOOKK

A Magyar Honvédség részére 2007-ben
került beszerzésre 9 készlet VECTOR 21B
kézi lézertávmérô és 2 készlet SG-12 digitá-
lis szögmérô egységgel felszerelt állványos
változata, melyek csapatpróbáját volt szeren-
csém végrehajtani. 

A részlegemmel azóta más alakulatok ka-
tonáit is felkészítettük az eszköz használatá-
ra, így a Szolnok Helikopter Bázis Elôretolt
Repülésirányító Csoport állományát is, akik
számára szintén elôre lépést jelentett az esz-
köz rendszeresítése a feladataik magas szín-
vonalú ellátásához. 

Amellett, hogy a harctéri repülésirányító

(JTAC) számára elôírt szigorú felszerelési
követelmények (J-MEL) teljesítéséhez hoz-
zájárulhat, sokoldalúan használható eszközt
jelent az ERICS kezében. A közvetlen légi-
támogatást végrehajtó (CAS) repülôeszköz
részére célkoordináták, irány-távolság meg-
határozása mellett biztosítja a felhôalap ma-
gasságának lemérését, be- és kirepülés, a kö-
telezô támadási irány (MAH) terepi megha-
tározását, illetve az új DAGR GPS vevôké-
szülékkel használva célok, mozgási folyosók,
útvonalak, a tûztámogatás koordinációs rend-
szabályainak (FSCM) és a szükséges riasztá-
sok-értesítések vizuális megjelenítését is.

Az eszközök képességei és lehetôségei az
elmúlt években minduntalan próbára lettek
téve az éleslövészetekkel egybekötött harcá-
szati gyakorlatokon és ellenôrzéseken, de so-
sem tapasztaltunk olyat, hogy az eszköz ron-
totta volna a tûzfeladatok végrehajtásának
értékelést. Éppen ellenkezôleg, a zászlóalj
szervezetszerû aknavetô alegységeinek és a
harccsoport részére közvetlen támogatási fel-
adatokra kijelölt ágyútarackos üteg részére
biztosított célkoordináták pontosságában és
idôbeniségében soha nem volt kivetni való,
valamennyi ellenôrzô tûzvezetésen és éleslö-
vészeten sikerrel szerepeltek a 62. lövészzász-
lóalj tûztámogatásban résztvevô elemei. 

VVeeccttoorr  2211BB  kkéézzii  lléézzeerrttáávvmméérrôô
A mûszer részére az iránytû-helyesbítés

értékét (a PAB-2 tájolómûszerek mágnestû-
helyesbítéséhez hasonlóan, de ellentétes
irányba) meg kell határozni ahhoz, hogy a
mûszer kiszámíthassa a mért mágneses
azimutból a munkavégzéshez szükséges há-
lózati irányszöget. Ez az érték azonban a
VECTOR esetében nem változik mûszeren-
ként, digitális mûszerrôl lévén szó nincsenek
egyéni javításai a mûszereknek, így akár egy-
szerûen egy 1:50 000 ma. térkép kereten kí-
vüli G-M szög információja alapján is megfe-
lelô pontossággal megadható, amennyiben a62. lz. ZTTR karjelzés
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térkép nem túl régi és ismerjük az adott te-
rületen jelentkezô éves változás nagyságát és
irányát. (Pontosabb mérési eredmények el-
érése érdekében fontos figyelembe venni
azonban áprilistól októberig a napi ingado-
zás miatti javítást is!)

A számított iránytû-helyesbítés értékekkel
való tájolás esetén egyik esetben sem mér-
tünk 0-07 vonásnál nagyobb irányszög elté-
rést a MO-TAS 10 giroszkóppal meghatáro-
zott irányszögéhez képest, ami alapján a mû-
szer irányszög-mérési pontossága azonosnak
mondható a PAB-2 tájolómûszerek pontos-
ságával.

A lézertávmérô digitális mágnestûvel való
kalibrálását (tájolását) követôen, annak
eredményeit 10 Km-en belül használtuk fel.
Ezen kalibrálások a környezô kisebb mágne-
ses zavarok kiszûrésére is szolgálnak. A 10
Km sugarú körön belül maradva nem volt
szükséges a mûszer újrakalibrálása, még
harcjármûbôl szállást követôen sem. Akna-
vetôk tüzének vezetése esetén megengedett
a 10 km-en belüli iránytûeltérés használata a
Kelet-Nyugati irányú mozgás miatti változá-
sok figyelembevételével, azonban csöves tü-
zérség részére történô célfelderítéskor ez
csak 5 km-en belül megengedhetô, de ameny-
nyiben a harchelyzet megengedi inkább vé-
gezzük el a kalibrálást, mely legfeljebb 2 perc
alatt véghezvihetô.

A mûszerrel kettô kalibrálási folyamat is
végrehajtható 4, illetve 12 pontos. A 12 pon-
tos tájolás kézben történô végrehajtásához
megközelítôleg 2 perc szükséges, a 4 pontos-
hoz maximum 1 perc. Általánosságban el-
mondható, hogy a 12 ponttal történô kalibrá-
lás jobban biztosítja a pontossági követelmé-
nyeket. A tájolási hibák kiküszöbölése érde-
kében – ahogy azt a kezelési utasítás is jelzi –
minden területen célszerû a tájolóirány
irányszögének más eljárással történô ellen-
ôrzése is.

A VECTOR-t – szerkezeti kialakítása mi-

att ahogyan arra a kezelési utasítása is figyel-
meztet – a kisebb-nagyobb fémtárgyak befo-
lyásolják a szögmérési eredményeit, melynek
eredményeképpen az eszközt nem lehet
használni acélsisakban, mivel annak viselése
esetén, az irányszög mérésben jelentôs (0-05
– 0-80 vonás közötti, nem állandó nagyságú)
hiba jelentkezik. Az AMMSZ gépkarabély
„Hátra!” helyzetben való hordmódjakor, ill.
a tárak málhamellényben viselésekor azok
nem befolyásolták jelentôsen (maximálisan
0-02 vonás hibát okozva) az irányszögmérési
eredményeket. 

Fontos kiemelnem, hogy a lézertávmérô
irányszög-mérési eredményeit nagymérték-
ben rontja, ha a közelében (kb. 1 m távolsá-
gon belül) adó-vevô rádió van. A vizsgálat
során új típusú kézi (MH-300) MRR rádió-
kat használtunk és azok a mérési eredmé-
nyekben durva (0-10 – 1-20 vonás közötti,
nem állandó nagyságú) hibát okoztak attól
függetlenül, hogy adásra voltak e kapcsolva
vagy sem. 

A rádió közelsége esetén nem lényeges,
hogy az be- vagy kikapcsolt állapotban van e,
kikapcsolt állapotban is „elhúzza” az irány-
szöget, így valószínûsíthetôen annak akku-
mulátorának elektromágneses mezeje okoz-
hatja az eltéréseket. A rádió 1 m-es távolság-
ra való áthelyezése már nem befolyásolja a
mérési eredményeket még adásra történô
kapcsolása esetén sem.

Tekintettel a használatkor szükséges har-
cászati felszerelésre, a mûszer kezelése
kevlár sisakban, illetve a töltött tárak derék
tájékon való hordmódja biztosítják legjob-
ban a pontos irányszögmérési eredménye-
ket. A kis teljesítményû hordozható rádiók a
mûszertôl legalább 1 m-es távolságra való
üzemeltetése a megengedett. A mûszer hasz-
nálata ugyan lehetséges kisebb anomáliákkal
rendelkezô területen, de tájolásuk minden
esetben anomáliamentes területen kell, hogy
megtörténjen!
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A mûszer használatát, mérési távolságát és
irányszög-mérési eredményeit befolyásolja
az a tény, hogy a hozzá tartozó alacsony ma-
gasságú antimagnetikus állványra való rögzí-
tése sem tesz lehetôvé pontosabb méréseket,
mintha azokat kézbôl, feltámasztással pró-
bálnánk meg végrehajtani. A kis állvány ma-
ximális állítható magassága 42 cm, ami meg-
felel a harcászat-technikai követelmények-
nek, azonban a lézertávmérô mérési tulaj-
donságai azt mutatják, hogy ilyen kis földfel-
szín feletti magasságban történô mérést
gyakran lehetetlenné tesz a légrezgés és a
felszálló pára, továbbá negatívan befolyásol-
hatja azt a magas aljnövényzet is. Az állvány
nagy segítséget nyújt a megfigyelô katona ke-
zének tehermentesítésében és komfortosab-
bá teszi a mûszer használatát. 

A VECTOR lézertávmérô és a PLGR+96
GPS vevô összekapcsolva lehetôvé teszi a cé-
lok, poláris és derékszögû koordinátáinak
azonnali meghatározását és megjelenítését,
a mérést követôen. A PLGR+96 típusú GPS
vevôk a kor színvonalának megfelelôen pon-
tosan és gyorsan biztosítják a beméréshez,
ill. az álláspont meghatározásához szükséges
UTM/UPS, MGRS vagy földrajzi koordiná-
tákat. A GPS mûholdak jeleinek vételét,
azonban nagymértékben zavarhatják termé-
szetes és mesterséges terepelemek, növény-
zet, illetve idôjárási és légköri zavarok. 

Kiemelném, hogy ez a lézertávmérôt és a
GPS vevôkészüléket összekötve és azt folya-
matos üzemmódra állítva („CONT”) funk-
ció akár menet közben is lehetôvé teszi a fo-
lyamatos mérôkészség fenntartását. A tûz-
megfigyelô katona kezében tartva, vagy
„nyakában lógatva” a VECTOR kézi lézer-
távmérôt, a hozzákapcsolt GPS vevôkészülé-
ket málhamellényén rögzítve akár gyalogme-
net közben rövid megállásokból is képes
azonnal megbízható mérési adatokat szolgál-
tatni. 

Egyhelyben történô munkavégzéskor nem
szükséges a GPS folyamatos bekapcsolva
tartása, annak ki- illetve visszakapcsolásakor
– ugyan azon a területen maradva és ideális
idôjárási körülmények között – a mérések-
hez szükséges pontosság eléréséig 2-3 perc
volt szükséges. (Amíg a GPS pontosította
helyének koordinátáit.)

Természetesen a GPS vevô a VECTOR-
ral összekötve a mért távolság, irányszög, te-
repszög értékekbôl helyesen számítja ki a cél
koordinátáit, a mérési eredményeket vizsgál-
va a célkoordináták meghatározásának ma-
ximális hibája egy esetben sem haladta meg a
75 métert, az esetleges hibákat leginkább
GPS vevô pontatlansága és a kezelôi irány-
szögmérési hibák eredményezik. A grafikus
térképi kezelôfelülettel rendelkezô újabb
DAGR GPS vevôkészülékkel használva az
már a mérést követôen megjeleníti az elô-
metszett célt is.

A VECTOR 21 kézi lézertávmérôhöz egy
antimagnetikus toldat segítségével rögzíthe-
tô az AN/PVS-14 éjjellátó berendezés, amely-
nek eredményeképpen éjszakai optikai fel-
derítést végezhetünk jó látási és idôjárási kö-
rülmények között minimálisan 1000 m távol-
ságig. Összeszerelve a berendezés monokulá-
ris rendszerûvé válik, így nem alkalmas fo-
lyamatos figyelés végzésére. Sajnálatosan az
éjjellátóval történô munkavégzést megnehe-
zít annak, illetve adapterének súlya, így a

Tüzérfelderítô katona figyelôponton
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VECTOR-ra szerelve, annak nemcsak kéz-
ben, de a kicsi állványon történô használata
is kifejezetten nehézkes.

VVeeccttrroonniixx  ddiiggiittáálliiss  mméérrôômmûûsszzeerr
Az iránytû-helyesbítés értékét a VEC-

TOR lézertávmérôhöz hasonlóan kell meg-
állapítani. A számított iránytû-helyesbítés
értékekkel való tájolás esetén egyik esetben
sem mértünk 0-03 vonásnál nagyobb irány-
szög-mérési különbséget a MO-TAS 10 gi-
roszkópos irányjelzôjéhez képest. Geodéziai
ponthálózat pontjai segítségével végrehajtott
irányszög-meghatározás ellenôrzésekor a
számított geodéziai iránytól való eltérések –
mágneses környezeti zavaroktól mentes te-
rületen – egy esetben sem haladták meg a
mûszaki-technikai követelményekben meg-
határozott 0-02 vonást. 

A fentiek alapján a mûszer irányszög-mé-
rési pontossága azonosnak mondható girosz-
kóppal rendelkezô mûszerek pontosságával,
azonban megjegyezném, hogy ezt a pontos-
ságot befolyásolhatják a környezeti mágne-
ses zavarok, (napszél, a mágneses eltérés
éves változása és napi ingadozása), mágneses
anomáliás területek, valamint egyéb mágne-
ses és elektromágneses mezôk. 

A mûszer újrakalibrálása vagy más módon
való tájolása valamennyi felállítást követôen
szükséges. A VECTRONIX digitális mérô-
mûszer felállításához és kalibrálásához szük-
séges idô – megfelelô gyakorlattal rendelke-
zô katona esetén – kevesebb, mint 4 perc. A
tájolási hibák kiküszöbölése érdekében –
ahogy azt a kezelési utasítás is jelzi –minden
területen célszerû a tájolóirány irányszögé-
nek más eljárással történô ellenôrzése is.

Pozitívumként jelentkezik, hogy a GPS ve-
vôt a VECTRONIX mérômûszerrel össze-
kötve nem szükséges annak folyamatos be-
kapcsolva tartása. A GPS vevôkészülékkel
történô bemérést követôen a vevôre már
nincs szükség, mivel az SG-12-es szoftvere

eltárolja a behívott pontot (álláspont) koor-
dinátáit és azokból számítja az elômetszések
eredményeit.

Az digitális szögmérô egység nem csak sta-
bilabb rögzítettséget és pontosabb, megbíz-
hatóbb célelômetszést tesz lehetôvé. Szoft-
vere tartalmazza (a pontok tárolásának lehe-
tôsége és azokra történô rávezetéshez
(visszairányzáshoz) szükséges funkciók mel-
lett) az alapvetô bemérési eljárásokat, me-
lyekkel mágneses anomáliás területen is tá-
jolhatjuk a mûszert, ami egyébként lehetet-
len lenne a digitális mágnestût használva. 

Az AN/PVS-14 éjjellátó készüléket csatla-
koztatva a VECTRONIX digitális mérômû-
szerhez lehetôségünk van éjszakai felderítés
és célelômetszést végrehajtani. A Hold által
megvilágított sík területen (¾ Holdalaknál,
felhôtlen égboltkor, mesterséges fénytôl
mentes területen) a 2,3 m x 2,3 m-es nem ál-
cázott célok, körvonalaik alapján, 1000 m-ig
megbízhatóan észlelhetôk és elômetszhetôk
voltak. A 8 sz. célalakok ugyanazon körül-
mények között 800 m-ig voltak megbízható-
an felderíthetôk. 

A célok észlelési távolságát jelentôsen le-
csökkenti, ha azok fák, bokrok vagy felhôk
árnyékában (a Hold által nem megvilágított
területen) vannak. A 2,3 m x 2,3 m-es nem
álcázott célt fa árnyékába áthelyezve a észle-
lés távolsága 500 m-re csökken és az csak a
környezô tereptárgyakról visszaverôdô gyen-
ge fénysugaraknak köszönhetôen azonosít-
ható. A 8. sz. célalak faárnyékba áthelyezése-
kor az 300 méterrôl jól azonosítható a mû-
szer segítségével.

Az éjjellátó eszközön állítható a jel/zaj vi-
szony, illetve a fókusztávolság is, melyek min-
den körülmények között, a mûszerekkel tör-
ténô munkavégzéskor is alkalmazhatóvá te-
szik azokat. A távmérô alkalmazása célok fel-
derítésére az éjjellátó berendezéssel együtt
sok gyakorlást, kiképzést és nagy szakmai
(tüzérfelderítési) tapasztalatot igényel. 
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TTüüzzéérrffeellddeerrííttééssii  ééss  mméérrééssii  ggyyaakkoorrllaattookk
eeggyyéébb  ttaappaasszzttaallaattaaii

A mûszerek sajátosságaként tapasztaltuk,
hogy a 152 mm-es repeszromboló gránáttal
végrehajtott lövészetkor 3 Km-es figyelôtá-
volság felett; a 82 mm-es aknagránáttal való
lövészetkor bármilyen távolságon a robbanó-
fellegekre (füstre) méréskor egyáltalán nem
érzékel a mûszer visszaverôdô jeleket. A
robbanófellegek szétszórják (vagy elnyelik) a
lézersugarakat, így csak a robbanótölcsér al-
jára (a becsapódás helyére) méréskor kapha-
tunk megbízható mérési értékeket lövészet-
kor. (A szakutasítások egyébként is ezt írják
elô.) Ehhez azonban minden esetben szüksé-
ges, hogy a figyelônek rálátása legyen a cél-
területre és ne legyen azzal egy szintben. 

Sem a VECTRONIX-ot, sem pedig a
VECTOR-t és a GPS vevôt összekötve, cé-
lok koordinátáinak meghatározásakor, 5,5
Km-es figyelôtávolságig a maximális hiba
nem haladta meg a 75 métert, ami megfelel
a pontossági követelményeknek. Betartva a
kezelésükre vonatkozó sajátosságokat, mind
a VECTOR 21B kézi lézertávmérô, együtt a
Rockwell PLGR (vagy az újabb DAGR)
GPS vevôvel alkalmazva, a VECTRONIX
digitális mérômûszer és az AN/PVS-14 éjjel-
látó berendezés a kor színvonalának megfe-
lelôen biztosítja a tüzérfelderítôk feladatai-
nak végrehajtását, célok elômetszését és a
tüzérségi tûz helyesbítését.

Egy fô tûzmegfigyelô katona a megfelelô
eszközökkel (lézertávmérô, GPS vevô, rá-
dió) felszerelve képes elvégezni a célfelderí-
téshez és tûzmegfigyeléshez szükséges vala-
mennyi részfeladatot és összességében meg-
állapítható, hogy a mûszerek 5,5 km-es figye-
lôtávolságig megbízhatóan biztosítják egyes
és csoportos célok felderítését, azonosítását
és azok elômetszését, ill. – a fentebb részle-
tezett követelményekkel – 3 km-es figyelôtá-
volságig biztosítják a tüzérségi és aknavetô
tûz vezetését.

AA  CCÉÉLLFFEELLDDEERRÍÍTTÔÔ  MMÛÛSSZZEERREEKK
AALLKKAALLMMAAZZHHAATTÓÓSSÁÁGGAA

Korunk hadszíntereit egyre inkább a di-
gitális környezet és a hálózatközpontú had-
viselés (NCW) jellemzi, ahol egyre hatéko-
nyabb, az informatikai vívmányokat fel-
használó és azokra alapuló, rendszerek je-
lennek meg és teszik hatékonyabbá a had-
viselést. Felderítés és felderítési adatok
nélkül nem érhetünk el sikereket és infor-
matikai technológiák használata nélkül
nem vívhatjuk ki az információs fölényt
sem! Ideje hát meglévô technikai eszköze-
ink képességeire és a nemzeti és NATO
modernizációs programok keretében újon-
nan kialakított és alakítás alatt lévô képes-
ségeinkre alapozva döntéshozatali rendsze-
rünket és a hadszíntéri végrehajtó erôket-
eszközöket egy információs rendszerbe
szervezni!

A VECTRONIX digitális mérômûszerek-
ben és az MRR rádiócsalád képességeiben
rejlô lehetôségek mindenféleképpen vizsgá-
latot érdemelnének és személy szerint úgy
gondolom, hogy a 62. lövészzászlóaljnál je-
lenleg folyamatban lévô modern tábori C2

rendszer kialakításával együtt ezen mûsze-
rek kapcsolódási pontjait is szükséges lenne
alakítani. A mérési adatok digitális rádióhá-
lókon történô továbbításával, a fogadó állo-
máson (harcállásponton vagy az aknave-
tô/csöves tüzérség tüzelôállásában) történô
feldolgozásával, a technikai eszközökben rej-
lô lehetôségeket kihasználva lehetôségünk
lenne egy harcászati automatizált célfelderí-
tô és céltervezô rendszer, vagy egy tüzérsé-
gi/aknavetô harcászati tûzvezetô rendszer
alapjainak megteremtésére.

Bármilyen fegyveres mûveletrôl is legyen
szó, az emberi veszteségek minimalizálása
érdekében, a legfontosabb tennivaló a meg-
felelô technikai eszközök, felszerelések hasz-
nálata. Az ellenséges célok nagy távolságról
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való felderítésének alapvetô „eszközei” a tü-
zérfelderítôk, melyek háborúkat gyakorta vi-
selô országok haderejeiben ma már jobbnál
jobb lézertávmérôkkel és más, a célok helyé-
nek megállapításához, azok megjelöléséhez
és a felderítési adatok továbbításához-feldol-
gozásához szükséges eszközökkel vannak
felszerelve, hogy el tudják végezni a tûztá-
mogatásba bevont tüzérségi, aknavetô és
közvetlen légi támogatást végzô eszközök ré-
szére a célkoordináták hajszálpontos és
gyors megállapítását anélkül, hogy az ellen-
séget meg kellene közelítenünk vagy felfed-
nénk állásainkat.

A NATO katonai szakirodalomban járato-
sak tudhatják, hogy a tüzérség felelôs a szá-
razföldi célok elleni összehangolt célpusztí-
tásért és a tüzérfelderítô erôk feladata az eh-
hez szükséges célok és azok pontos helyének
meghatározása. Ez természetesen nem je-
lenti azt, hogy a célfelderítés (TA) kizárólag
a tüzérfelderítôk feladata lenne, sokkal in-
kább egy integrált felderítési rendszeren be-
lüli szakfelderítés megvalósítása kell, hogy a
célunk legyen.

Úgy gondolom, elvi hiba lenne bármilyen
eszközt csak önmagában, rendszerszemlélet
nélkül bemutatni, azokat mindig az alkalma-
zási helyükre és körülményeikre tekintettel
szükséges vizsgálni. Így nem pusztán magára
az optikai célfelderítô eszközre koncentrál-
tam jelen írásom elkészítésekor, hanem a
felderítés rendszerén keresztül, a tüzér szak-
felderítés szemszögébôl megvilágítva, alap-
vetôen a harcoló alegységek tûztámogatásá-
nak minôségi javíthatóságát helyeztem elô-
térbe. 

A megítélésem szerint ezen technikai esz-
közök valamennyi alakulat manôveralegysé-
geinél történô rendszeresítése megteremthe-
ti annak a lehetôségét, hogy a csapat- és tü-
zérfelderítô csoportok a közvetlen harcérint-
kezés („A”) zóna teljes mélységében és szé-
lességében optikai felderítéssel biztosítsák

az ellenség nagy értékû (HVT) és nagy fon-
tosságú céljainak (HPT) – követelmények-
nek megfelelô pontossággal – történô felde-
rítését, valamint azokra a légi- és szárazföldi
támogató tüzek vezetését: nem másért, hogy
a harc fô terhet viselô lövészalegységeket se-
gítsük abban, hogy a feladatukat a legkisebb
veszteség mellett teljesíthessék!

FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLTT  IIRROODDAALLOOMM

• A gépesített lövészdandár tûztámogatásá-
nak és a tüzéralegységek tûzvezetésének új
elvek szerinti végrehajtása – MH SZFVK
Tüzérfônökség, Segédlet, Székesfehérvár.
1999.

• A gépesített lövészdandár tüzérfelderítô
erôinek kézikönyve, MH SZFP 2004.

• Jegyzôkönyv a VECTOR 21 MOD B kézi
lézertávmérô és a VECTRONIX digitális
mérôállomás csapatpróbájáról – kézirat,
Hódmezôvásárhely 2007.

• Lövészzászlóaljak és azok bázisán létreho-
zott harccsoportok tûztámogatásának
megvalósítása a gyakorlatban (Tanulmány)
(Csepregi Balázs ôrgy., Madarász Gábor
szds., Lehoczky Péter fhdgy., Krokavecz
Ferenc zls., Berecz Mihály ftôrm., 2010.)

• VECTOR™ Mod B Operating & Opera-
tor Maintenance Instructions English,
Version 1.4, elektronikus dokumentum,
Heerbrug (Svájc) 2005.

Ne küldj oda katonát, ahova lôni is tudsz!

103-.qxd  2011.09.12.  12:40  Page 115



ÖSSZHADERÔNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA111166

BBEEVVEEZZEETTÉÉSS

A világháború borzalmai manapság már
csak történelemnek tekinthetô eseményso-
rok, melyekre emlékként már csak nagyszü-
leink esetleg szüleink emlékeznek. A háború
borzalmairól sok ember már csak a történel-
mi irodalmakból illetve dokumentumfilmek-
bôl tájékozódhat. Tehát érdekességet gyanít-
va emeljük fel fejünket, amikor azt haljuk,
hogy újabb világháborús bomba fenyegeti a
lakosságot vagy ilyen eszközök miatt kellett
kiüríteni, illetve lezárni egy területet.

Tûzszerészeinknek azonban naponta kell
szembesülniük a napjainkban is fenyegetô vi-
lágháborús eszközök mûködôképességével.
Nem volt tehát meglepô, hogy egy borús téli
napon 2010. december 04-én, szombaton
1400 órakor érkezett a bejelentés, hogy a Bu-
dafoki gázló 1637,5 folyamkilométerénél egy
fél tonnás gyújtóval felszerelt amerikai rom-
bolóbombát találtak folyammeder - kotrás
közben. 

Az elmúlt években több olyan robbanó-
eszköz kiemelésrôl is tudósított a média,
amely rendkívüli összefogást és szervezést
valamint egyeztetést igényelt. Ilyen feladat-
nak számított az a tevékenység is, melyet az
Újpesti vasúti híd pillérei mellett végezett a
tûzszerész és hadihajós állomány. A felada-
tok sikeres ellátása érdekében fontos kutató-
munka szükséges az adott terület robbanó-
testekkel való szennytettségének megisme-
rése érdekében. 

Kisebb kutatómunka után elôtalálhatóak
azok a jegyzetek, melyeken jelölve van a rob-
bantáshoz elôkészített híd. Ez csak úgy le-

hetséges, ha egy állványszerkezetet építünk,
és arra helyezzük el a robbanószerkezetein-
ket. Ilyen módon kerülhetett romboló bom-
ba a híd közelébe és maradhatott meg rend-
kívül jó állapotban napjainkig. Ez a megol-
dás adhat magyarázatot arra is, hogy az elô-
talált bombák némelyikében miért nincs
gyújtószerkezet.

Az említett tapasztalatok tükrében indult
meg az a folyamat, mely december 06-án a
robbanótest vízbôl való kiemelésétôl, a gyúj-
tók helyszínen történô kiszerelésén át a kö-
vetkezô évben a robbanótest megsemmisíté-
sével zárul. 

AA  RROOBBBBAANNÓÓTTEESSTT  EELLHHEELLYYEEZZKKEEDDÉÉSSEE,,
TTÖÖRRTTÉÉNNEETTEE

A bevezetôben említettem mennyire fon-
tos a kutatómunka egy mentesítési feladat
végrehajtásánál. A budafoki gázló mellett
elôkerült robbanótest azonban érdekes kér-
déseket vetett fel. Milyen harcok folytak a
területen? Mit akartak rombolni vagy meg-
semmisíteni? A kutatásban fontos segítséget
jelentett az aktuális tûzszerész járôr hely-
színrôl adott jelentése. Az eszköz egy
DEMO-10001-es amerikai rombolóbomba,
amely attól igazán veszélyes, hogy két gyújtó-
szerkezete is van. A bomba egy mindkét vé-
gén csapott, vastag falú tartályra emlékeztet.
Az orr- és a fenékrészben egy-egy gyújtó-
szerkezet található. Az orr-részben úgyneve-
zett pillanat mûködésû gyújtószerkezet van,

DARUKA NORBERT MK. FÔHADNAGY: 
ROMBOLÓBOMBÁKAT HOZOTT A MIKULÁS

1 DEMO 1000LB: 1000 libra súlyú amerikai rom-
bolóbomba 

116-.qxd  2011.09.12.  12:41  Page 116



ÖSSZHADERÔNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA 111177

amely pirotechnikai késleltetéssel ellátott. A
fenékrészen egy úgynevezett másodlagos,
vagy kiegészítô gyújtószerkezet van, amely a
bomba földbe csapódását követô fél másod-
percen belül robban, amikor a szerkezet már
4-5 méter mélyen van a földben.

Az adatok hiányában azt gondolhattuk
volna, hogy talán gyújtószerkezet nélküli
robbanótest és csak úgy, mint az Újpesti vas-
úti hídnál egy állványszerkezettel próbálták
meg a Lágymányosi hidat elôkészíteni rész-
leges vagy teljes romboláshoz. A Lágymá-
nyosi híd romboláshoz történô elôkészítésé-
rôl nem állt rendelkezésre semmilyen fenn-
maradt dokumentáció. A híd az 1643 fo-
lyamkilométernél helyezkedik el, így a rob-
banótestnek több mint öt folyamkilométert
kellett volna megtenni hetven év alatt. Ez a
vízmozgásokból adódóan elképzelhetô, a
Vízügyi Tudományos Kutató Intézet adatai
szerint az említett Duna szakaszon a meder
anyaga szarmata mészkô2. Ez a feltevés tehát
helytálló lehet, de az adatok tükrében, vagyis
mindkét gyújtószerkezet a robbanótestben
van, felmerül a kérdés akkor az Újpesti vas-
úti hídnál miért nem volt a testekben gyújtó-
szerkezet, vagy miért csak egy? Egy híd elô-
re eltervezett rombolásánál van idô a pontos
kivitelezésre, és mivel az elôre legyártott áll-
ványszerkezeten a testek nem mozognak, így
elég lehet egy szerelt töltet a rombolási fo-
lyamat elindításához. Tehát ezt a felvetést,
hogy a Lágymányosi-híddal kapcsolatos a
robbanótest én személy szerint elvetem.

A II. világháború alatt a budafoki Duna
szakaszon, volt egy ideiglenesen létrehozott

pontonhíd, mely katonai célból került alkal-
mazásra. Sajnos pontos adatok nem állnak
rendelkezésemre az ideiglenes híddal kap-
csolatban, de ez egy magyarázat lehet, a rom-
bolóbomba helyzetére és indítószerkezetei-
re. A hadi repülôgépeket alkalmazásuknak
és feladatuknak megfelelôen támadó és védô
fegyverekkel szerelték fel. A bombázó repü-
lôgépek támadó fegyvere a bombavetô be-
rendezés. A célnak megfelelôen alkalmaz-
nak romboló, gyújtó, vegyi és úgynevezett kü-
lönleges bombákat3. A bomba az a fegyver,
illetve szerkezet, amely a repülôgéprôl vetés
útján jut el oda, ahol a kívánt hatást – rom-
boló, gyújtó, vegyi stb. – érvényesítenie kell.
Ha az eszközök nem szabályos elôre elterve-
zett módon és röppályán közelítik meg a
célt, akkor elôfordulhat, hogy a becsapódás
pillanatában a bomba hossztengelye nagy-
mértékben eltér a talajszint merôleges síkjá-
tól, így nem képesek elmûködni. Ez tehát
egy elfogadható magyarázat lehet a robba-
nótest állapotával és elhelyezkedésével kap-
csolatban. 

Számomra azonban kérdéseket vetett fel

Légcsavar biztosítású, tengelyirányú csapódó 
M 103 fejgyújtó4 és a hatástalanított 

GP 1000-es ép gyújtószerkezetei5

2 Fiatal mészkô, a 10-15 millió évvel ezelôtti se-
kély tengerekben, fôleg csigák és kagylók héjá-
ból összecementálódott. E mészkô jellegzetes-
sége, hogy könnyen aprózódik, porlik, ezáltal
felszíne szinte állandóan mozog, így csak a la-
posabb térszinteken, vagy a horpadásokban
alakulhat ki rajta talaj.

3 Különleges bombák: atombomba, baktérium-
bomba, világítóbomba

4 Forrás: MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadiha-
jós Ezred Archívuma 2010.12.08.

5 Forrás: Sebestyén László sz. szakaszvezetô fel-
vétele 2010.12.06.
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ez a magyarázat is, így tovább kutattam a le-
hetôségek között és itt bukkantam egy úgy-
nevezett elveszett gyöngyszemre. A katonai
alkalmazás számára szinte teljesen elveszett
tudomány a jégrobbantás. 

1940 márciusában 824 cm-rel tetôzô jeges
árvíz során elôször kísérleteznek a budafoki
szûkületben beállt jégtorlasz felrobbantásá-
val. A kialakult jégtorlasz archívumok sze-
rint körülbelül 700-800 méter hosszú volt a
folyó akkori szélessége pedig 190-230 méter
közé becsülhetô. Vízkár elhárítással foglal-
kozó szakemberek szerint egy ilyen torlasz
szakszerû robbantásához akár 600-800 töltet
is szükséges lehet és a robbanóanyag felhasz-
nálás meghaladhatja a 3 tonnát. Arra nem
találtam hiteles magyarázatot, hogy katonák
végezték-e a kísérleti jégtorlasz robbantását,
az viszont tény, hogy nagy hatóerejû katonai
robbanóeszközöket alkalmaztak, melyek
más nemzetek háborús készleteibôl és elfo-

gott szállítmányaiból származtak. Így kerül-
hetett amerikai, angol és más származási he-
lyû robbanóeszköz folyóinkba. A nagy töme-
gû és szállítás biztos szerkezeteket többnyire
épületek és hidak rombolási munkálatainál
hasznosították, ezeket az eszközöket nem
szerelték szét, s részegységeit sem kívánták
hasznosítani. Az elmondások szerint a nem
ismert szerkezeteket összegyûjtötték és a kí-
vánt rombolási területen nagy tömegben el-
mûködtették ôket.

Két módszert is alkalmaztak a jeges árvíz
elleni védekezés során, az egyik a jégbombá-
zás, a másik a torlaszra fektetett robbanóesz-
közök felrobbantása volt. Nem tudom, hogy
a cikk olvasói közül hányan közlekedtek már
jégtorlaszon, de azt mindenki látta már, hogy
milyen a Balaton befagyott állapotban. Szin-
te teljesen egyenletes a felszíne, így korcso-
lyázásra is alkalmas, egy összetorlódott jég-
tömeg felszíne olyan, mint ha hegyes jég-
csapok állnának ki a talajból. Nem tudom el-
képzelni, hogy fél esetleg egy tonnás robba-
nótesteket mozgatnának egy ilyen felületen,

Úszó munkagép a budafoki-gázlóban, a kotró kanalában a rombolóbomba6

6 Forrás: Hanzelik Tamás sz. szakaszvezetô felvé-
tele 2010.12.06.
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de természetesen ez sem zárható ki. A legva-
lószínûbb azonban, hogy repülôgépekrôl le-
dobott eszközökkel próbálták meg rombolni
a kialakult torlaszt. A robbanótest elhelyez-
kedésére a legésszerûbbnek tûnô magyará-
zat, a kísérleti jégbombázás során a rossz be-
csapódási lehetôségek következtében a fel
nem robbant robbanó testek átütötték a jég-
torlaszt és csökkentett sebességgel süllyed-
tek a meder aljára. Az is elképzelhetô, hogy
a testek megakadtak a vastag jégtorlasz bel-
sejében és csak olvadáskor, vagy a jégréteg
felületi robbantásakor jutottak el a mederfe-
nékig. 

Mivel pontos adatok nem állnak a rendel-
kezésemre a felhasznált robbanótestek
mennyiségérôl, így csak reménykedni lehet,
hogy csak ez az egy bomba nem végezte el a
feladatát a kísérleti jégrombolás folyamán.

AA  RROOMMBBOOLLÓÓBBOOMMBBÁÁKKRRÓÓLL  
ÁÁLLTTAALLÁÁBBAANN

A bombákat különbözô szempontok sze-
rint rendszerezhetjük, csoportosíthatjuk. Ha
egy járókelôt kérdeznénk meg az utcán, hogy
hogyan ismerhetô fel egy bomba, talán azt
mondaná nagyon nagy, rozsdás és ha felrob-
ban….  A szakemberek azonban több szem-
pontot is figyelembe vesznek, egy bomba
rendszerezésénél; az eszköz rendeltetését,
mûködési elvét, irányítási rendszerét, súlyát,
alakját és gyárt országát. 

A romboló bombák robbanóhatású bom-
bák, melyek teljes hatása a következô rész-
hatásokból tevôdik össze. Elsôdleges hatá-
sok: a bomba eleven ereje, a robbanáskor ke-
letkezô légnyomás, légszívás lökôhatás és
csekély mértékben repeszhatás. Másodlagos
hatások: a robbanási égéstermékek és a gyúj-
tóhatás. Elsôsorban nehezen leküzdhetô,
szilárd anyagú célok leküzdésére alkalmaz-
ták és alkalmazzák néhány ma is háborúban
álló országban. E feladaton kívül mindazon

célpontok ellen alkalmazzák, ahol a nagy
pusztítás elérése a fô szempont. Az amerikai
rombolóbombák súlya 50-1000 kilogramm
között változik. A bombatestet jó minôségû
acélból húzás útján állítják elô; amennyiben
a gyártási feltételek úgy kívánják a bomba-
test részalkatrészbôl is összeállíthatók. A
bombatest szerkezeti megépítésekor a leg-
fôbb szempont, hogy a bomba a súlyához ké-
pest minél több robbanóanyagot szállítson a
célba, így az ilyen eszközöknél a robbanó-

anyag súlya 40-70% között változik. Lénye-
ges szempont a bombatest megszerkesztésé-
nél az, hogy a cél körzetébe való behatolás-
kor a fellépô igénybevételekkel szemben el-
lenálló legyen, a bombatest ne törjön szét. E
célból a bombatest csúcs része erôs mérete-
zésû és jó minôségû acélból készül. Az egy-
bôl húzott vagy öntött bombatestek közép
része 8-15 milliméter vastagságú, míg a rész-
alkatrészekbôl elôállított bombák középré-

DEMO 2000LB rombolóbomba 
a kotrógép kanalában7

7 Forrás: Sebestyén László sz. szakaszvezetô fel-
vétele 2010.12.07.
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sze acéllemezbôl késül és 3-5 milliméter vas-
tagságú.

A rombolóbombák oly módon fejtik ki ha-
tásukat, hogy a röppályán nyert eleven ere-
jüknél fogva megközelítik a célt és ott meg-
felelô mélységet elérve robbannak. A cél kö-
zegébe való behatolást a gyújtószerkezet
késleltetése biztosítja. A bombagyújtó a be-
csapódás pillanatában a gyújtást kiváltja,
azonban az itt alkalmazott 0,01-0,3 másod-
perc késleltetési idô alatt a bomba behatolá-

sa létrejön. A behatolási mélység a vetési
nagyságtól és a célközeg (humusz, tégla, vas-
beton, stb.) ellenállásától függ. Egy 8000 mé-
ter magasból humuszos talajra vetett bomba
gyakorlatilag 3-5 méter mélyre hatol. Ugyan-
ez az eszköz korszerûen épített emeletes
épületbe csapódva elôször átüti a tetôt, azu-
tán a födémet, majd egy esetleg két emeletet
is és a robbanás itt következik be. 

A 100 kilogramm fölötti rombolóbombák
töltetének iniciálása mindig két oldalról tör-
ténik. A két gyújtó alkalmazása nem csak a
robbanótöltet jó iniciálását segíti elô, hanem

a bomba befulladásának mellôzését is céloz-
za. A bomba becsapódásakor, amennyiben
az egyik gyújtó mûködése elmaradna, a má-
sik mûködése még valószínû. E cikkemben
bemutatott esetnél azonban mindkét gyújtó-
szerkezet mûködése elmaradt.

AA  HHEELLYYSSZZÍÍNNEENN  TTAALLÁÁLLTT  BBOOMMBBAA  ÉÉSS
GGYYÚÚJJTTÓÓSSZZEERRKKEEZZEETTEEII

„DEMO 1000LB rombolóbomba Mk. VII.
M. I. fejgyújtóval (M 103) és Mk. V. M. I. fe-
nékgyújtóval (M 101)”– állapította meg a
helyszínen tartózkodó tûzszerész járôr a bu-
dafoki-gázlóban kiemelt robbanótestrôl. Ha
nem szakavatott olvassa az elôzô mondatot,
akkor elveszhet a rövidítések halmazában, de
mit is jelent ez a tûzszerészek számára.

A bombákon általában különbözô felíra-
tok találhatók, melyek megkönnyítik azono-
sításukat (ha a felület nem sérült vagy rozs-
dás). A bombák feliratai az orrtól kezdve a
bombatesten soros elrendezésûek, így az el-
sô sor a fajtát és a tömeget jelöli, a második
sor a sorozatszámot és a gyártási évet, a har-
madik sor a töltet tömege %-ban, míg a ne-
gyedik sorban a gyár jele található. A
DEMO felírat a rombolóbomba jelölése, ha
ez a jelölés például FUSE lenne, akkor gyúj-
tóbombáról beszélhetnénk. A bombatestre
felírt sorszámok libs (libra) angolszász mér-
tékegységben vannak kifejezve, melyek rövi-
dítés LB9. A gyújtófajtákat betûvel és szám-
mal jelzik, mely jelölés lehet római vagy arab
is. A gyújtók rövidítésébôl kiderül, hogy két
légcsavar biztosítású, tengelyirányú, csapódó
eszközrôl van szó. 

A robbanótestünk tömege tehát közel 500

9 LB-libs: 1-libs=453,6 gramm, tehát egy
1000LB bomba súlya 453,6 kilogramm, mely a
gyakorlatilag használt 500 kilogrammos kifeje-
zésnek felel meg.

DEMO 1000LB rombolóbomba 
a kotrógép kanalában8

8 Forrás: Gelencsér Imre fôtörzsôrmester felvé-
tele 2010.12.06.
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kilogramm, hossza 1740 milliméter vezetô-
szárny nélkül, átmérôje 485 milliméter. 

Az M 101 és M 103 gyújtók anyaga alumí-
nium ötvözet, melyet korrózióálló kivitelben
állítanak elô. Mindkét gyújtószerkezet alsó és
felsô részbôl áll. Az elsô esetben a gyújtó alsó
részének felsô vége peremes kiképzésû, mely
a gyújtó becsavarásakor a bomba fenékrészén
fekszik fel. A második esetben az alsó és felsô
rész menetesen csatlakozik egymáshoz.

AA  MMEENNTTEESSÍÍTTÉÉSSII  FFOOLLYYAAMMAATT  VVÉÉGGRREE--
HHAAJJTTÁÁSSAA

A robbanótest pontos helyének, helyzeté-
nek és állapotának vizsgálata után a tûzsze-
rész járôr jelentésének figyelembevételével
megkezdôdött a felkészülés az eszköz hatás-
talanítására és az elszállítással kapcsolatos
feladatok végrehajtására. 

Az aknamentesítô hajó, amely a robbanó-
test mozgatásában és szállításában töltött be
fontos szerepet, a téli idôszakra volt felké-
szítve10, így jelentôs idôt vett igénybe, amíg
az említett technikai eszközt felkészítették
erre a váratlan feladatra. A hadihajós alegy-
ség számára nem is a feladat volt váratlan,
hanem a helyszín, hiszen ezen a folyószaka-
szon nem számított senki ilyen típusú eszkö-
zök felbukkanására. A hír, hogy bombát ta-
láltak a Dunában nem volt meglepô, mivel az
elmúlt években többször is elôfordult ez, a
hidak közvetlen közelében, felújítási vagy
meder munkálatokat követôen. A Margit-
híd felújítási munkálatai is olyan szakaszhoz
értek, mely munkálatok elôtérbe helyezték
robbanótestek felbukkanásának lehetôségét.
Az említett területen még mindig számítani
lehet hasonló eszközök elôkerülésére.

A technikai eszközök felkészítése és a
mentesítéshez szükséges személyi állomány
kijelölése még ezen a hétvégén megtörtént.
2010. december 06.-án miután az illetékes
hatóságokkal megtörtént az egyeztetés az
AM-31 Dunaújváros aknamentesítô hajó, fe-
délzetén a kijelölt tûzszerész járôrrel megin-
dult a MH Hadikikötôbôl a DEMO 1000LB
rombolóbombáért. 

A budafoki-gázlóban egy úszómunkagép11

helyezkedett el, amikor az aknamentesítô
hajó a bejelentés helyszínére érkezett. A ha-
jó fedélzetérôl már messzirôl lehetett látni,
hogy a mederkotrást végzô munkagép kana-
lában egy hatalmas robbanótest helyezkedik
el. Kikötés után a tûzszerész járôr átvizsgálta
a robbanótestet és a gyújtószerkezeteit, majd
az eszköz hatástalanítása elôtt megállapítot-
ta a biztonsági távolságokat. Az elôírt biz-
tonsági távolság egy ilyen eszköz tekinteté-
ben legalább 1000 méter. Ez nem is tûnt
nagy területnek, ám a hajó radarberendezé-
sével kimérve, már több probléma is felme-
rült. Az 1 kilométer sugarú körben helyezke-
dett el a 6-os számú út, egy üzemanyag kút,
néhány tízemeletes lakóépület, a volt Csepel
Mûvek négy gázátemelô tartálya és két nyo-
másszabályozó tartálya, valamint kisebb épü-
letek és a mederfenéken húzódó közüzemi
rendszer. Ennek a területnek a kiürítése és
biztonságossá tétele több ezer embert érint-
hetett volna és 6-8 órás idôtartamot vehetett
volna igénybe a végrehajtása, ha mindenki
együttmûködik a rendôrséggel és a polgári
védelemmel. A korábbi tapasztalatok azt bi-
zonyítják, hogy a kitelepítésre kerülôk egy
része ellenáll és így ez is csak az idôtényezôt
növelhette volna.

10 Aknamentesítô hajó téli idôszakra történô fel-
készítése: a hajó vízrendszere víztelenítve van,
csôrendszere a fagykárok elkerülése érdekében
szét van szerelve.

11 Úszó munkagép – a gépi berendezéssel ellátott
és belvízen, víziúton, illetve kikötôben történô
munkavégzésre szolgáló úszó létesítmény (pl.
szívókotró, vedersoros kotró, elevátor, cölöpve-
rô, úszódaru).
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A másik megoldás, hogy a mederkotrást
végzô munkagépet le kell úsztatni 2-3 fo-
lyamkilométerrel lejjebb, ahol egy termé-
szetvédelmi terület a Háros-sziget a budai
oldalon, a pesti oldalról pedig több száz mé-
teres erdôs úgynevezett Védôterület helyez-
kedik el. 

Az úszómunkagépet a Jégvirág VI. jégtörô
hajó juttatta el a kijelölt területre. A munka-
gép kezelô személyzete a kikötést követôen,
ha lehet ilyet írni szó szerint elmenekült az
úszómunkagéprôl. A kijelölt területen nem
volt szabad a hatástalanítás idôszakában ha-
jóforgalmat bonyolítani, így a vízi rendészet
a hatástalanítás megkezdése elôtt lezárta a
Duna északi szakaszát, az aknamentesítô ha-
jó pedig a Duna déli szakaszának lezárásával
segítette a rendôrség munkáját. A tûzszerész
járôr megkezdhette a feladatát a gyújtószer-
kezetek kiszerelését.

A gyújtószerkezet kiszerelésének két
módszere van. Ha a gyújtószerkezet nincs el-
rozsdásodva, akkor egy menetmetszô szerke-
zethez hasonló eszközt tesznek rá, és egy
piropatronnal megindítják a lecsavarást. Ha
rozsdás a szerkezet, akkor azt kézzel, egy
csavarkulccsal kell leszerelnie a tûzszerész-
nek. Általában az orr-részben lévô gyújtó-
szerkezetet nehezebb kiszerelni, de az esetek
többségében el lehet távolítani, bár rendkí-
vül nehéz és veszélyes feladat. A tûzszerész
egy ilyen hatástalanítás során bármilyen vé-
dôruhát felvehet, de egy mestertûzszerész
mondta – semmi értelme. 

„Minden fenyegetettség ellen nincs
védelem, de a nem viselt védôfelszere-
lés nem véd meg és nem ad esélyt a túl-
élésre.”12

A gyújtószerkezet kiszerelése háromne-
gyed óra alatt megtörtént és a munkagép
kezelôszemélyzete is visszaérkezett a hely-
színre. A jégtörô hajó visszajuttatta az úszó-
munkagépet a kotrási területre, ahol az ak-
namentesítô hajó ismét mellé álhatott. A
robbanótest most már mûködés képtelen
állapotban volt és a munkagép kezelôsze-
mélyzete is határozottabban segítette a to-
vábbi munkálatokat. A robbanóeszközt
megfelelô kötélzet segítségével rögzítették
és az aknamentesítô hajófedélzeti darujával
átemelték az AM-31 Dunaújváros hadiha-
jóra. A bomba megfelelô rögzítése után a
homokkal feltöltött ládában a hadihajó fe-
délzetére került a bomba két gyújtószerke-
zete is. A homok ágyon történô szállításra a
rezgések csillapítása és az elmozdulás miatt
van szükség.

Az aknamentesítô hajó parancsot kapott
az indulásra és távolodva az úszómunkagép-
tôl hajós módon intettek búcsút a munkagép
dolgozói a katonáknak. A Hadikikötôben
már jól begyakorolt mozzanatok következ-
tek. Az aknamentesítô hajó orrával a part-
nak támaszkodva „partmegtûzéssel” kötött
ki, majd fedélzeti darujának segítségével a
hajó melletti PMP pontonra emelték a hadi-
hajós katonák a rendeltetésétôl megfosztott
robbanótestet. A pontonon lévô bomba egy
emelôvillás targonca segítségével jutott el a
szállító eszközig, mely a központi gyûjtôhe-
lyen helyezte biztonságba a hatástalanított
robbanótestet.

Látható, hogy ez a szállítási folyamat
elég bonyolult, a robbanó testet sokszor
kell megmozdítani, és még ha hatástalanít-
va is van, csak egy 500 kilogrammos bom-
báról van szó. A szállítási folyamat ezen a
napon véget ért, de ezt az eszközt egyszer
még meg fogják mozdítani, hiszen a meg-
semmisítés helyszínére is el kell majd jut-
tatni. A tûzszerész járôr számára azonban
még nem fejezôdött be a feladat. A gyújtó-

12 dr. Hernád Mária: The characteristics of inju-
ries caused by blasting shock waves, Blasting
Techniques 2010, Stará Lesná 20.-21. mája
2010., elôadás
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szerkezeteket még meg kell semmisíteni, ez
robbantással történik általában a hatástala-
nítás helyszínén, vagy ennek közelében, de
ebben az esetben erre nem volt lehetôség.
A járôrparancsnok a gyújtószerkezet meg-
semmisítése után jelenti a feladat sikeres
végrehajtását, s így lezárul egy fejezet a
DEMO 1000LB rombolóbomba történeté-
ben.

A következô napon már a mentesítésnél
használt eszközök karbantartása a fô feladat.
A „mikulás napi” rombolóbombára senki
nem számított, hát még arra, hogy a követke-
zô napon szintén bejelentés érkezik, az úszó
munkagép ismét bombát talált. A következô
percekben gyorsan pörögtek az események,
ismét érkezett a tûzszerész járôr és az akna-
mentesítô hajó ismét elindult a hadikikötô-
bôl. Mindenki azt gondolta, hogy az elôzô
napi tevékenység egy úgynevezett fôpróbá-
nak fogható fel és csak azt kell megismételni.
A helyszínre érve azonban megváltozott ez
az elgondolás. A kotrógép kanalában ismét
egy nagy fémtest hevert és a személyzet nél-
küli úszómunkagép már ekkor azt sugallta,
hogy nem az elôzô napi tevékenység fog újra
lejátszódni. 

Az aknamentesítô hajó kikötött és hihe-
tetlen látvány tárult az állomány szeme elé.
Az újabb eszköz szinte nem fért el a kotró
kanalában és oldalfalán hatalmas sérülés
volt felfedezhetô. Mivel a sérülés már telje-
sen berozsdásodott arra lehetett következ-
tetni, hogy az említett jégbombázásnál vagy
jégrobbantásnál sérült meg illetve kis vízál-
lásnál akár egy hajó is okozhatta ezt a sérü-
lést. Ha az utóbbi igazolódna be, akkor a sé-
rülést okozó hajó személyzete a legszeren-
csésebb hajósnak mondhatja magát, aki vala-
ha a budafoki-gázlóban hajózott. 

A tûzszerész járôr megállapította, hogy
egy DEMO 2000LB rombolóbomba, tehát
az elôzô napi nagytestvére került a kotró-
gép kanalába. A rombolóbomba fej gyújtó-

ja megegyezett az elôzô bombáéval, de a
robbanótest elhelyezkedése miatt a fenék-
gyújtó típusát nem lehetett megállapítani.
A munkagép kezelôszemélyzete nem volt
hajlandó visszatérni az eszközére, amíg a
bomba hatástalanítása be nem fejezôdött.
A tûzszerész és hadihajós állománynak így
ön erôbôl kellett megoldani a robbanótest
mozgatását, ami egy közel 1 tonnás eszköz-
nél nem egyszerû feladat. A fenékgyújtó
szemrevételezése miatt mindenképpen ki
kellett venni a robbanótestet a kotrógép
kanalából. Az úszó munkagép mellett egy
önjáró uszály vesztegelt13, mely a kotrási
munkálatok során szállította a kitermelt
anyagokat. A tûzszerész járôr egyik tagja
vállalta a kotró gép kezelését, s így a rom-
bolóbomba az uszály fedélzetére került, a
szennyezôdések eltávolítása után a fenék-
gyújtóról is kiderült, hogy típusa megegye-
zik az elôzô napi bombáéval. Mivel a vesz-
teglô hajó személyzete nem volt hajlandó
az uszályt megmozdítani, így a hadihajós
katonáknak kellet ezt a feladatot elvégezni-
ük. A szóban elmondott kezelési utasítások
nem növelték a hadihajósok önbizalmát,
hiszen az elsô mondatok arról szóltak, hogy
mi nem mûködik rendesen az uszályon. Sok
emberben merül fel a kérdés – ilyen állapo-
tú eszközökkel, hogyan mernek munkát
vállalni? Az uszályt és rajta a rombolóbom-
bát a körülmények ellenére is sikerült az
elôzô napi helyszínre szállítani, ez talán a
közel két évtizedes hajózási tapasztalatnak
köszönhetô, mely birtokában hadihajós
kollégánk célba juttatta a hiányos mûszaki
állapotban lévô technikát. A következô lé-
pés már megegyezik az elôzôekben leírtak-
kal, a tûzszerész járôr a gyújtók kicsavará-

13 Hajózási szabályzat: veszteglônek kell tekinteni
a hajót, az úszóanyagok kötelékét vagy az úszó-
mûvet, ha az közvetlenül vagy közvetve horgo-
nyon vagy a parthoz kikötve áll.
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sával hatástalanította a rombolóbombát. A
hatástalanítást követôen az AM-31 Duna-
újváros aknamentesítô hajó a fedélzetére
emelte a közel 1 tonnás robbanótestet és
megindult az MH Hadikikötô irányába. A
kotrógéprôl csak ennyi hallatszott „nem
hittem volna, hogy rombolóbombákat hoz a
Mikulás”.  

A gyújtószerkezetek megsemmisítése után
a Duna újra korlátozás mentesen hajózható
volt a budafoki-gázló szakaszán. 

ÖÖSSSSZZEEGGZZÉÉSS

A Duna budapesti szakaszán végzett
munkálatok során eddig összesen hat alka-
lommal 12 darab DEMO 1000-es és 1 darab
DEMO 2000-es rombolóbomba került a fel-
színre és lett hatástalanítva. Elôtérbe került
annak a lehetôsége, hogy több híd és fonto-
sabb folyó menti mûtárgy közelében is fel-
bukkanhatnak hasonló szerkezetek. A
2007-as év végén több robbanó szerkezet is
felszínre került a dudai alsó rakpart szélesí-
tése közben. Tehát a háborúk után több
mint hat évtizeddel sem mondhatjuk el,
hogy folyóink, partközeli mûtárgyaink men-
tesek az ilyen szerkezetektôl. A katasztró-
fák elhárításánál is visszamaradhattak olyan
eszközök, melyek még ma is képesek a
pusztításra.  

Hadtörténészek szerint jellemzôen nem az
emberi élet kioltása volt a második világhá-
borús bombázások célja, hanem az utánpót-
lási útvonalak elvágása a kritikus infrastruk-
túra megsemmisítésével. Budapesten ezért
fôleg Lágymányosra, a Weiss Manfréd Acél-
és Fémmûvekre és a fontos vasúti csomó-
pontokra – a déli, a ferencvárosi és a rákos
rendezôi pályaudvarra – dobtak bombát a
szövetségesek. A Magyarországra ledobott
bombák 60 százaléka Lágymányosra hullott.
Budapestet amerikai és angol csapatok bom-
bázták. A szövetségesek dokumentálták is,

hogy hol dobták le a repülôk a terhüket, így
nagyon jó térképek állnak rendelkezésre a
ledobott eszközökrôl. A talált robbanó tes-
tek állapotát tekintve megállapítható, hogy
még több ezer olyan bomba lehet, amely ké-
pes elvégezni rendeltetését. A központi gyûj-
tôhelyen tárolt két robbanótest várja a ta-
vaszt, hogy egy megsemmisítés során végleg
elmûködhessenek.

A kotrógép a 2010. évre befejezte a mun-
kát, a következô évi kívánságuk, hogy ilyen
eszközökkel többé ne találkozzanak. A tûz-
szerész és hadihajós állomány azonban tud-
ja, hogy rájuk vár még néhány hasonló fel-
adat. 
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AA  KKFFOORR  LLMMTT,,  MMIINNTT  MMÛÛVVEELLEETTII  
KKÉÉPPEESSSSÉÉGG  SSZZÜÜLLEETTÉÉSSEE

A KFOR Liaison Moni-
toring Team, mint mûvele-
ti képesség létrehozását
közvetlenül a 2004 márciu-
sában kirobbant etnikai in-
díttatású zavargások tették

szükségessé. A zavargások során több száz
épület, fôként a szerb és a roma etnikai kö-
zösséghez tartozó emberek otthonai, illetve –

esetenként a világörökség részét képezô –
templomok, kolostorok váltak a lángok mar-
talékává. Az erôszakos cselekmények során
több ember meghalt, illetve ezrek voltak
kénytelenek elhagyni otthonaikat. Az esemé-
nyek mögött már hosszabb ideje húzódó, a
koszovói társadalmat feszítô, fôként szociális
és gazdasági jellegû problémák álltak, a köz-
vetlen kiváltó ok, az Ibar folyóban megtalált
három koszovói albán fiú holtteste, – akik ha-
lálát az albánok a szerbek számlájára írták –,
már csak olaj volt a tûzre. A fiúk halálának

HÜSE CSABA ÔRNAGY: 
LMT, MINT MÛVELETI KÉPESSÉG SZEREPE 

JELENTÔSÉGE A NATO VEZETTE 
KFOR MISSZIÓBAN (2 RÉSZ)
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igazi oka, illetve az állítólagos elkövetôk kilé-
te egyébként máig ismeretlen. A kirobbant
zavargások mindenkit felkészületlenül értek,
ugyanis a nemzetközi erôknek, ideértve a
KFOR-t is, fogalmuk sem volt a felszín alatt
izzó társadalmi feszültségekrôl. A történtek
utólagos elemzése következményeként, a ha-
sonló események elkerülése érdekében hoz-
ták létre a KFOR-ban az LMT-ket a Bosznia-
Hercegovinában akkor már meglévô és igen
jó tapasztalatokkal rendelkezô Liaison Ob-
servation Team-ek (LOT) mintájára.

Az LMT-k a KFOR parancsnokának meg-
hosszabbított karjaként vannak jelen Koszo-
vó minden járásában. Korai elôrejelzést biz-
tosítanak a KFOR parancsnok számára, tu-
domást szerezve a társadalmat sújtó szociá-
lis, gazdasági problémákról. Ennek alapja
pedig a koszovói emberek bizalmának és sok
esetben megbecsülésének elnyerése, ugyanis
az LMT-k jelmondatukhoz – „Feel the pulse
of Kosovo” – híven tevékenységüket etnikai
és vallási hovatartozásra tekintet nélkül foly-
tatják. Az LMT-ket sokan ezért a KFOR pa-

rancsnok „szemének és fülének” is nevezik,
akik meglátják és meghallják a Koszovóban
élô emberek problémáit. Természetesen az
LMT-k nem csak az utca emberével, hanem
a helyi közösségek, helyi és nemzetközi szer-
vezetek vezetôivel is közvetlen kapcsolatot
tartanak fent, ezzel is biztosítva a KFOR ál-
landó jelenlétét a koszovói mindennapok és
az élet minden területén.

A KFOR központi szektorában (MNTF-
C) már 2004 októberében megalakultak az
elsô LMT csoportok. A KFOR északi szek-
torában (MNTF-N) megalakult az elsô, az
LMT csoportok tevékenységét irányító, ko-
ordináló regionális irányító szervezeti elem
az RLMT. (Regional Liaison Monitoring Te-
am) Az RLMT-North alárendeltségében
2005. januárjában 3 francia-; júliusban 2 dán-
; 2006 májusában 2 belga csoport kezdte meg
tevékenységét. A néhány fôbôl álló csopor-
tok szerte Koszovóban, a dandár szintû,
többnemzetiségû harci kötelékek (szekto-
rok) felelôsségi területén minden járásban
telepítésre kerültek.  
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Az elsô magyar LMT csoport hosszas
egyeztetés eredményeképpen 2009 decem-
berében az olasz vezetésû MNBG-W RLMT-
West alárendeltségében, Pec/Peje város fele-
lôsségi területtel kezdhette meg mûködését.
A csoport elsô parancsnoka Szamosi Attila
százados volt. 

SSZZAAKKMMAAII  FFEELLKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS  
RREENNDDSSZZEERREE

A NATO az LMT-k hatékonyságának nö-
velése érdekében az LMT-beosztásra jelölt
katonák képzésében egységes követelmény-
rendszer kidolgozására törekszik, ami sok
hasonlóságot mutat az ENSZ által a katonai
megfigyelô- és összekötô tisztek kiképzésé-
ben felállított egységes követelményrend-
szerhez. Az LMT-felkészítés több pillérre
épül. Az elsô pillér nemzeti felelôsség, vagyis
a küldô ország köteles végrehajtani; Magya-
rországon a nemzeti LMT szakmai célfelké-
szítés a MH Civil-Katonai Együttmûködési
és Lélektani Mûveleti Központban kerül
végrehajtásra. A második pillér, mint nem-
zetközi LMT szakmai célfelkészítés (NATO

KFOR Liaison Monitoring Team Pre-
deployment Pilot Course – KFOR LMT
PDPC) a Horvát Köztársaság Hadseregének
szervezésében, a NATO Transzformációs Pa-
rancsnokság támogatásával, a NATO Mûve-
leti Parancsnoksága és a NATO SHAPE ál-
tal jóváhagyott éves kiképzési tervnek meg-
felelôen a horvátországi Rakitje-ben kerül
végrehajtásra. A KFOR JEC LMT CC ter-
mészetesen állandó szakmai felügyeletet és
szakmai iránymutatást ad, valamint elôadó-
kat biztosít a tanfolyam számára annak érde-
kében, hogy az LMT-beosztásra jelölt kato-
nák már a felkészülés szakaszában tisztában
legyenek a folyamatban lévô KFOR mûvele-
tekkel, ezen belül a mûveletekben az LMT-
re háruló feladatokkal. Míg a kiképzés elsô
pillére fôleg a történelmi, politikai, kulturá-
lis háttérre, addig a második a gyakorlati fel-
adatokra, a KFOR jelenlegi és jövôbeni mû-
veleteire helyezi a hangsúlyt. Az LMT-
beosztásba kijelölt személyek a mûveleti te-
rületre való kiérkezést követôen – a beosztás
átadás-átvételi feladatok egyik legfontosabb
részeként – ezeket az ismereteket felfrissítik,
illetve eligazítást kapnak a folyó mûveletek-
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rôl. (LMT In theatre training)  Ezt a fázist
nevezhetjük a felkészítés harmadik lépcsôjé-
nek, amely „finomhangolja” a korábban
megszerzett szakmai tudást és a követelmé-
nyekhez-, mûveleti  helyzethez igazodva tel-
jes mértékben képessé teszi a katonákat a
feladat végrehajtásra. 

JJÖÖVVÔÔTT  ÉÉRRIINNTTÔÔ  KKIIHHÍÍVVÁÁSSOOKK

Kiemelendô, hogy az elmúlt idôszakban
végbement változás nem egyszerû létszám-
csökkentés, hanem strukturális átalakulás.
Ennek keretében a KFOR, egyre csökkenô
mértékben ugyan, de fenntartja a jelenlétét
Koszovóban. A javuló koszovói biztonsági
helyzetnek köszönhetôen a KFOR mûvele-
teinek súlypontja egyre inkább áttevôdik a
kinetikus mûveletekrôl a nem kinetikus mû-
veletekre. Az átalakulás célja a NATO sze-
repvállalásának egy, a Bosznia-Hercegoviná-
ban már mûködô szintjére történô szorítko-
zása. A kinetikus erôk kivonására adott re-
akciók, valamint a kialakuló biztonsági hely-
zet figyelemmel kísérésének szükségességé-
bôl kifolyólag az LMT-k szerepe megnô, és
ez a képesség fokozatosan a KFOR fô profil-
jává válik. Meggyôzôdésem, hogy az LMT-k
szerepét a 2011 júliusában kirobbant észak-
koszovói erôszakos cselekmények sem csök-
kentik. Éppen ellenkezôleg. Az LMT-k most
kapnak csak igazán hangsúlyos szerepet. Ah-
hoz, hogy ne ismétlôdjenek meg a 2004 már-
ciusi események fokozott figyelmet kell for-
dítani a nehéz gazdasági körülmények között
élô társadalmi csoportok reakciójára, amit
sajnos jelenleg politikai érdekek mentén,
szélsôséges csoportok tüzelnek. 

A korábbi KFOR-struktúrában minden
MNBG (Multinational Battle Group) terü-
letén egy, a régió LMT-jeinek a tevékenysé-
gét irányító-koordináló Regionális LMT
(RLMT) mûködött. A közelmúltban az
MNBG-k száma (a központi és a keleti

összevonásával) ötrôl négyre csökkent, 2011
tavaszától pedig csak kettô (a nyugati és a
keleti) maradt. Ennek ellenére az RLMT-k
száma nem változott. Az MNBG-k területén
mûködô öt RLMT közül az egyik, az RLMT
Centre 2010. október elseje óta a KFOR pa-
rancsnok közvetlen szolgálati alárendeltsé-
gében végzi feladatát, és 2011 tavaszán pedig
mind az öt átalakult a KFOR parancsnok
közvetlen irányítása alatt mûködô JRD-vé
(Joint Regional Detachment). A JRD az
LMT csoportok egy regionális szintû, nem-
zetközi irányító egysége, amely némileg ki-
bôvült feladatokkal irányítja az alárendeltsé-
gébe tartozó LMT csoportokat. A csoportok
mûködését, feladatait illetôen jelentôsebben
változás nem következett be. 

Fontos megemlíteni, hogy a már meglévô,
az MNBG-West területén tevékenykedô ma-
gyar LMT csoport mellett 2011 tavaszán Ko-
szovó központi régiójában, a JRD Centre
alárendeltségében újabb magyar csoport
kezdte meg mûködését. A magyar csoport a
kivonuló cseh LMT csoport felelôsségi terü-
letét, az északkelet koszovói Podujevo/
Podujeve járást vette át és teljes felelôsség-
gel 2011. június 22.-én kezdte meg mûveleti
feladatait.

„„FFIIEELLDD  HHOOUUSSEE  CCOONNCCEEPPTT””

A csapatok létszámának csökkentése tá-
borok bezárását vonja maga után, így az
LMT mûveleti képességhez hozzájáruló
nemzetek a Bosznia-Hercegovinában már
bevált gyakorlatnak megfelelôen adaptálták
az úgynevezett „Field House Concept”-et.
Ez azt jelenti, hogy néhány helyen megkezd-
ték az LMT csoportoknak a táborokból az
úgynevezett LMT-házakba történô telepíté-
sét. Az LMT házak megnyitásával a KFOR
kibújik a „szögesdrót” mögül, és a helyi la-
kosság között élve, a lakosokkal, a lakossá-
gért végzi feladatát. Az „LMT Field House
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Concept” lényege mindenképpen az, hogy a
jelentôsen csökkenô létszám ellenére a
KFOR továbbra is látható és elérhetô ma-
radjon, úgy a koszovói emberek, mint a helyi
hatóságok, valamint a helyi és nemzetközi
szervezetek számára egyaránt. A KFOR
nemzetei közül jelenleg Finnország, Svédor-
szág, Törökország, Ausztria és Svájc mûköd-
tet LMT-házat. 2010. november 13.-án meg-
nyitóra került sor a koszovói fôvárostól délre
fekvô szerb enklávéban, Gracanicában, ahol
Svédország az elsô LMT-házát nyitotta meg.
2011. január 29.-én, alig néhány száz méter-
re a pristinai parlament épületétôl megnyilt
a második svéd LMT ház is amelyet a KFOR
parancsnoka, Erhard Bühler vezérôrnagy
nyitott meg. A pristinai házmegnyitón
Bühler vezérôrnagy a meghívott vendégek és
a sajtó jelen lévô képviselôi elôtt ismertette a
KFOR új koncepcióját. Elmondta, hogy a jö-
vôben két Többnemzetiségû Harci Kötelék
marad a korábbi öt helyett, amelyeknek már
nem lesznek regionális szintû kötelezettsége-

ik. A két kötelék feladatait közvetlenül a
KFOR parancsnok határozza meg és a mû-
veleti helyzet függvényében telepíthetôek
lesznek Koszovó egész területén. A regioná-
lis szintû feladatokat a szintén a KFOR pa-
rancsnok közvetlen alárendeltségében lévô
JRD-k látják el. A JRD-nak természetesen
nem lesznek olyan mûveleti feladatai mint
például check point telepítés, hanem a köl-
csönös barátságon és bizalmon nyugvó kap-
csolatot fogják jelenteni minden Koszovó-
ban élô ember számára. A vezérôrnagy
hangsúlyozta, hogy ezek az LMT-ben szolgá-
ló férfiak és nôk, a koszovói emberekhez kö-
zel állandó és közvetlen kapcsolatot alakíta-
nak ki és tartanak fent a KFOR és helyi ha-
tóságok és a nemzetközi szervezetek képvi-
selôi között. A KFOR biztatja az embereket
az egymás közötti állandó párbeszédre. Meg
vagyok gyôzôdve arról, hogy ez egy nagyon
hatékony módszer arra nézve, hogy beazo-
nosíthatóak legyenek azok a tényezôk ame-
lyek problémát és kockázatot jelentenek az
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emberek számára és mindez hozzásegít ah-
hoz, hogy a bonyolult helyzetek elôzetesen
megoldhatóak legyenek.-mondta  Bühler ve-
zérôrnagy.

Munkám során nagy hangsúlyt fektettem
arra, hogy az olvasó a koszovói társadalmat
mozgató történelmi-, gazdasági-, társadalmi
összefüggéseket megismerve képet kapjon a
KFOR LMT, mint mûveleti képesség rendel-
tetésétôl. Az elsô részben döntôen történel-
mi-, társadalmi kérdéseket tárgyaltam, amel-
lyel minden LMT beosztásban lévô katoná-
nak tisztában kell lennie. Az ismeretek elsa-
játítását nagymértékben segíti az a NATO ál-
tal jól struktúrált felkészítési rendszer,
amelynek alapjait a Magyar Honvédségnél az
MH Civil-katonai Együttmûködési és Lélek-
tani Mûveleti Központ szakmai célfelkészíté-
sei biztosítanak. A KFOR misszió állandóan
adaptálódik a biztonsági környezet jelentette
kihívásokhoz. A mûveleti környezet változá-
sa során egyre nagyobb hangsúly helyezôdik
a „nem kinetikus” mûveleti képességekre,
mint a CIMIC; PSYOPS vagy az LMT. 

A biztonsági helyzet pozitív alakulása nem
azt jelenti, hogy a konfliktus mögött húzódó
és azt generáló negatív tényezôk megszüntek
létezni. Ezt bizonyítják a 2011. júliusában ki-
robbant – két határátkelôhely felgyújtásával,
egy koszovói rendôr halálával és útakadá-
lyok felállításával végzôdött – észak koszovói
események. A társadalmi feszültségek min-
dig is érezhetôek voltak, amit a pristinai kor-
mányzat felelôtlen akciójával – szerbiai áruk
behozatalának tilalma miatt különleges
rendôri erôk (ROSU) Észak-Koszovóba kül-
dése és a Szerbia és Koszovó határán lévô
két átkelôhely (GATE 1; DOG 31) elfoglalá-
sa – erôszakos cselekmények kirobbanását
idézte elô. A cselekmények a szélsôséges
csoportok malmára hajtotta a vizet, amely
könnyen lángba boríthatta volna nem csak
egész Koszovót, de a környezô országok et-
nikailag kevert és gazdaságilag mély de-

presszióban lévô területeit is. A KFOR átlát-
va a helyzetet, átvette a két átkelôhely felet-
ti ellenôrzést és tárgyalásokat kezdve a
pristinai-, illetve a szerb kormány képviselô-
ivel megkezdte a kialakult helyzet békés
úton történô rendezését.

Egy régió stabilitásának megteremtése so-
ha nem ér véget azzal, hogy megszüntek az
erôszakos cselekmények. A katonai jelenlét
szükséges mindaddig, amíg a nemzetközi kö-
zösség szükségét érzi és biztosítja a mandá-
tumot a misszió számára. Ez a folyamat tart-
hat a konfliktus politikai úton történô rende-
zésének végéig, vagy attól tovább is. A béke-
folyamatnak ebben a szakaszában a katonák
egyre inkább szemben találják magukat ren-
dészeti, közigazgatási, diplomáciai vagy
egyéb civil területeket érintô feladatokkal,
amelynek katonai rendezôelvek alapján tör-
ténô kezelésére és megoldására mindenkor
képesnek kell lenniük. A mûveleti szükségle-
tek szem elôtt tartásával, a KFOR jövôbeni
strukturális átalakítása során elengedhetet-
len, hogy a misszióban résztvevô nemzetek
ezen a téren is hatékonyan járuljanak hozzá
a mandátumból adódó feladatokhoz. Tehetik
ezt oly módon, hogy LMT házak létrehozá-
sával és felkészült katonák telepítésével to-
vábbra is biztosítják a nemzetközi katonai je-
lenlétet Koszovóban, ezzel is erôsítve a régió
biztonságát és stabilitását. Meggyôzôdésem,
hogy Magyarország sikeresen ismerte fel a
NATO vezette KFOR misszió mûveleti szük-
ségleteit, amit mi sem bizonyít jobban, mint,
hogy már két koszovói járásban is magyar
LMT csoport végzi feladatát.      

FFOORRRRÁÁSS::  

http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-
miniszterium/honved-vezerkar/hirek/a-
fontos-kepesseg

http://www.nato.int/kfor/docu/pr/2011/01/
p110129a.pdf
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Az elmúlt száz évben a lakosság nagy része
városokba költözött, ezáltal a lakott terüle-
tek mértéke, és fontossága jelentôsen meg-
növekedett. Ez természetesen hatással van
egy esetleges fegyveres konfliktusra is, mivel
a lakott területek birtoklása jelentôs elôn-
nyel jár mindkét fél számára.

A másik jelentôs oka, hogy napjaink konf-
liktusai inkább lakott területeken zajlanak,
az hogy egy modernebb hadsereg kevésbé
tudja érvényesíteni technikai fölényét, mint
a hagyományos hadviselésben. Az I. Öböl-
háború volt az utolsó olyan fegyveres harc,
ahol hadosztályok álltak egymással szem-
ben. Már a második iraki konfliktus eseté-
ben is – a kezdeti szakaszt leszámítva – fôleg
lakott területek birtoklására helyezték a
hangsúlyt.

AA  HHEELLYYSSÉÉGGHHAARRCC  AALLAAPPEELLVVEEII,,  
JJEELLLLEEMMZZÔÔII,,  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEII

A lakott területeken vívott harc alapelvei:
1. Agresszív Információs mûveletek végre-

hajtása: a pilóta nélküli felderítô robotre-
pülôgépek (UAV) elterjedésével a pa-
rancsnokoknak lehetôsége van fejlett in-
formációszerzésre az ellenségrôl, ezáltal
segítve a döntéshozatalt. A mobiltelefo-
nok, az internet, a média elterjedése biz-
tosítja az alegységek tevékenységének
közvetlen megfigyelését és rögzítését.

2. Közelharc képesség fenntartása: a közel-
harc mind a támadó és védelmi harcok so-
rán nagy szerepet kap. A közelharc nagy
erôforrásigénnyel jár, valamint igényli a
jól kiképzett és felszerelt alegységeket,

valamint magában hordozza a nagy vesz-
teség lehetôségét.

3. Fontos a nagy veszteségeket okozó meg-
közelítési útvonalak elkerülése.

4. A lényeges pontok ellenôrzés alatt tartá-
sa: a modern lakott területek túl nagyok
ahhoz, hogy teljes egészében ellenôrzés
alatt lehessen tartani. Éppen ezért fontos,
hogy az alegységek csak a feladatuk telje-
sítéséhez szükséges területeket birtokol-
ják. Ez minimum szinten a kulcsfontossá-
gú területek birtoklását jelenti. Kulcsfon-
tosságú területnek az számít, amelynek
birtoklása jelentôs elônnyel jár bármelyik
harcoló fél számára.

5. Járulékos rombolás csökkentése: a pa-
rancsnokoknak minden esetben számítás-
ba kell venniük tûzerô alkalmazásának
rövid és hosszú távú hatásait a lakosságra,
az infrastruktúrára és az alegység késôbbi
feladatira.

6. A harcolók és nem harcolók elkülönítése:
a harcolók azonnali elkülönítése a nem
harcolóktól nagyban növelheti a mûvele-
tek végrehajtásának hatékonyságát, és
csökkenti az ellenség elônyét. Ez a fontos
feladat még nehezebbé válik, ha az ellen-
fél nem hagyományos ellenség esetén,
amely könnyen el tud vegyülni a civil la-
kosság között.

7. A legszükségesebb infrastruktúra megôr-
zése: azon létesítmények megôrzése,
amely a késôbbi stabilitási mûveletek
szempontjából fontosak, vagy a lakosság
egészség és életkörülményeinek fenntar-
tásához elengedhetetlenek, gyakran a pa-
rancsnok feladatai közé tartozik.

NAGY ATTILA SZÁZADOS: 
HELYSÉGHARC FOGLALKOZÁSOK TAPASZTALATAI
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18. A legszükségesebb és minimális szolgál-
tatások helyreállítása: számolni kell az-
zal, hogy a mûveletek során tönkrement
legszükségesebb szolgáltatásokat helyre
kell állítani. Ide tartoznak. az energiael-
látás, élelmiszer, víz – és csatornahálózat,
orvosi ellátás és a rendfenntartó erôk.

19. Az emberi tényezô számításba vétele. a
parancsnokoknak pontosan értékelniük
kell a helyi lakosság hozzáállását az al-
egységhez. 

10. Irányítás átadása: az összes lakott terüle-
ten vívott harc végállapota a terület át-
adása más civil szervezetnek, vagy a helyi
irányításnak, mivel a mûveletek pénz- és
erôforrás-igényesek.

A lakott területeken vívott harc jellemzôi:
– kis alegység szintû küzdelmek:

A lakott területen vívott harcok során a
szakaszok, rajok, gyakran érezhetik ma-
gukat „elszigetelve”, ezáltal egy sor raj-
tûzcsoport szinten vívott harcok soroza-
tát kénytelenek megvívni. A védô félnek
jelentôs elônye van a lakott területen,
mivel képesek jól kiépített állásokból
pusztítani a támadót, valamint egy lakott
területet kis létszámmal is lehet hatéko-
nyan tartani, míg a támadó fél részérôl
nagyobb létszámfölény kívánatos, mint
egy nyílt területen végrehajtott támadó
mûvelet során.

– Híradás:
A beépített területen vívott harc közpon-
ti tervezést és decentralizált végrehajtást
kíván meg, ezért kulcsfontosságú a hír-
adás. A parancsnokoknak bízniuk kell az
alárendelt parancsnokaik kezdeménye-
zôképességében, amit csak a megfelelô
kiképzéssel lehet elérni. 
Az épületek és elektromos létesítmények
nagyban csökkentik a rádiók hatótávol-
ságát, és gyakran nem áll rendelkezésre
elég híradó eszköz, hogy az alárendeltek-

kel kapcsolatot tartsanak, ha például be-
hatolnak egy épületbe.

– Nem harcolók:
A lakott területeken nagyszámú populá-
ció található, amelyek hatással vannak
mind a saját, mind az ellenség cselekvési
szándékaira. A helyi lakosságon kívül va-
lószínûleg megtalálhatók menekültek,
kormányzati és nem kormányzati szervek
képviselôi és a nemzetközi média tagjai.
Például Groznij-ban 150000 menekült
volt az eredeti 450000 fôs lakosságon
felül és 50000 ember halt meg a harcok-
ban.

– Lôszer:
A helységharcot végrehajtó alegységek-
nek fel kell készülniük az átlagostól ma-
gasabb lôszerfelhasználásra, a kis távol-
ságok, a korlátozott láthatóság, az állan-
dó összecsapások és tûzzel való lefogás
miatt.

– Veszteségek:
Lehulló üveg, törmelék, szemét, megpat-
tanó lövedék, magasból történô leesés
okozhat baleseteket, sérüléseket. Nehéz
fenntartani az állomány folyamatos ké-
szenlétét. Az állandó stresszel összefüg-
gô és a harcoktól nem függô veszélyek,
mint például betegség vagy környezeti
veszélyek – fertôzött víz, mérgezô anya-
gok – növelik az áldozatok számát. A te-
rületileg elszórt feladat végrehajtás miatt
nem mindig áll rendelkezésre képzett fel-
cser, ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a
MEDEVAC, és CASEVAC tervezésekre.

– Harcjármûves mozgástér:
Lakott területen belül a törmelék, a nem
harcolók, az utcák, az épületek mind kor-
látozzák a harcjármûvek alkalmazásának
lehetôségeit. Ez persze nem jelenti, hogy
jármûvek nem alkalmazhatóak beépített
területen, csak az esetek többségében lö-
vész alegységek támogatása szükséges,
hogy a jármûvek túlélôképességét bizto-
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sítani tudják. A jármûvek fegyverei na-
gyon jól használhatók tûztámogatásra, és
bizonyos épületek, fontosabb pontok tûz-
zel való lefogására.

– 3D terep:
Mind a saját, mind az ellenség háromdi-
menziós (felszín, felszín feletti, felszín
alatti, épületeken belül) harctéren vívják
meg a küzdelmet. Többszintes épületek
magukban hordozzák annak a lehetôsé-
gét, hogy az egyik szint saját erôk, a má-
sik pedig az ellenség birtokában van.

– Járulékos rombolás:
A mûvelet fajtájától függôen jelentôs já-
rulékos rombolás is elôfordulhat, külö-
nösen a magas intenzitású mûveleteknél.
A parancsnokoknak meg kell bizonyo-
sodniuk arról, hogy a fegyverhasználat
szabályai mindenki számára ismert, és
meg kell követelniük annak betartását.

– HUMINT:
Annak ellenére, hogy a technikai fejlôdés
jobbnál jobb felderítési lehetôségeket
tesz lehetôvé, szükséges a lakosságtól
gyûjtött információ. A dandár és zászló-
alj szinten rendelkezésre álló felderítô le-
hetôségek mellett a század és az alatti al-
egységek nagyban támaszkodnak a
HUMINT információkra.

– Összfegyvernemi harc:
Míg történelmileg a helységharc számos
lövész specifikus feladatból áll, de csak a
lövész alegységek nem képesek maradék-
talanul végrehajtani. Egy jól összeállított
összfegyvernemi harccsoport, ami fôleg
lövész alegységekbôl áll, de megerôsítve
mûszaki, harckocsi és egyéb harctámoga-
tó és harci-kiszolgáló egységekkel sokkal
nagyobb hatásfokkal képes ellátni a fel-
adatát.

– Kulcsfontosságú pontok:
Támadó mûveletek során századoknak,
szakaszoknak, rajoknak a feladata, hogy
elfoglaljanak egy-egy épületet, szobákat

tisztítsanak meg. Gyakran nem lehetsé-
ges nagy területek elszigetelése, ezért
fontos a kulcsfontosságú pontok megta-
lálása, a közvetlen és a közvetett irányzá-
sú fegyverek körültekintô alkalmazása.

– Mesterlövészek:
A mesterlövészek nagyon hatékonyak a
beépített területen vívott harcokban.
Azon kívül, hogy képesek nagy távolsá-
gon precíziós tûzfeladatok végrehajtásá-
ra, jól használhatóak mozgási útvonalak
megfigyelésére.

AA  LLAAKKOOTTTT  TTEERRÜÜLLEETTEENN  VVÍÍVVOOTTTT
HHAARRCCOOKK  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEII

A politikai, technológiai, gazdasági és az
egység szerepe a terület stabilitásának fenn-
tartásának helyzete határozza meg, hogy mi-
lyen körülmények között hajtja végre a fel-
adatait. Az ellenség tevékenysége jelentôs
hatással van a beépített terület körülményei-
re, amelyek gyorsan változhatnak. Alegysé-
gek végrehajthatnak feladatot különbözô kö-
rülmények között különbözô helyen ugyan-
abban az idôben.
1. „Sebészi” mûveletek:

Különleges célú rajtaütések, precíziós csa-
pások, kis intervallumú elfogások, letar-
tóztatások túszmentés tartoznak ebbe a
kategóriába. Ezeket a mûveleteket min-
den esetben Különleges Erôk, (Special
Forces) hajtják végre, együttmûködve a
lövészalegységekkel és a helyi erôkkel.
Ezek a mûveletek járnak a legkisebb rom-
bolással.

2. Precíziós mûveletek:
Ha a fegyveres konfliktus meghatározott
politikai célok elérését szolgálja, akkor
ügyelni kell arra, hogy a katonai tevékeny-
ség ne veszélyeztesse ezen célok elérését.
Lövészalegységek precíziós mûveleteket
hajtanak végre, ha az ellenség civilek közé
vegyülve tevékenykedik, és törekedni kell,
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hogy minimalizáljuk a civil veszteségeket
és a járulékos rombolást. Ezek a célok szi-
gorú ROE (Fegyverhasználat szabályai)
alkalmazásával, és betartásának megköve-
telésével érhetôk el. Pl.: blokkírozás és ku-
tatás (cordon & search) mûveletek

3. Nagy intenzitású mûveletek:
Ilyen mûveletekrôl beszélünk, amikor
nem követelmény a civil áldozatok és a já-
rulékos rombolás minimalizálása és min-
den rendelkezésre álló erô bevethetô az
adott terület birtokba vétele érdekében.
Például Groznij-ban az orosz csapatok
SCUD és SCARAB rakétákkal és sorozat-
vetôkkel lôtték az épületekben és pincék-
ben megbújó csecsen ellenállókat, annak
érdekében, hogy megtörjék az ellenállásu-
kat és moráljukat.

AA  KKIIKKÉÉPPZZÉÉSS  LLEEHHEETTÔÔSSÉÉGGEEII,,  
TTAAPPAASSZZTTAALLAATTAAII

A beépített területen vívott harc az állo-
mány magas fokú kiképzettségét igénylô mû-
veletek, amely során nagy figyelmet kell for-
dítani az alap mozdulatok és fogások elsajá-
títására. Ide tartozhatnak:

– a fegyverfogások
– behatolási technikák
– helységek megtisztítása
– az épületen belüli mozgás
– az épületek megközelítése
– lépcsôk, lépcsôházak leküzdésének elsa-

játítása
– közelharc
Ezen kiképzési szempontokat felhasználva

hajtott végre kiképzést a Magyar Honvédség
5. Bocskai István Lövészdandár, 3. Bercsényi
Miklós Lövészzászlóaljából 33 fô, tiszt, tiszt-
helyettes és legénységi állományú katona
2010 októberében a Hajdú Bihar Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság hajdúszobosz-
lói kiképzô bázisán, hogy a fenti tematika
alapján felkészüljenek az alapszintû techni-
kák elsajátítására, majd megtanulják az elsa-
játított tudás átadásának módszertanát.

A felkészülést a Magyar Honvédség 34.
Bercsényi László Különleges Mûveleti Zász-
lóalj kijelölt mentorai vezették, és az általuk
összeállított tematika alapján került végre-
hajtásra.

Miden ilyen felkészítés alapja elsônek
meggyôzôdni, a résztvevô állomány felké-
szültségérôl. Ebbe beletartozik a fegyverfo-
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gások, a fegyver kezelés és a mozgási techni-
kák felmérése. Ezzel történik a kiképzés
szintjének meghatározása, vagyis hol kell
kezdeni a felkészítést. Ez adja a tréning alap-
ját a továbbiakban, hogy a felkészítendô állo-
mány biztos alaptudással rendelkezzen,
amelyre alapozva lehessen fokozatosan fel-
építeni a kiképzést. Ezt az alaptudást folya-
matosan ismételni, gyakorolni kell, illetve a
foglalkozások bevezetésére a fizikai állóké-
pesség növelésére jól lehet felhasználni. 

A második fázisban kerül sor a helység-
harc technikáinak elsajátítására. Ezen belül

elsô lépésben a helyiségek megtisztításának
begyakorlása. Ezt a legegyszerûbb módon
szalaggal kijelölt helyiségekkel lehet de-
monstrálni. Ami fontos ennél a kiképzésnél,
hogy itt már 4 fôs tûzcsoportokkal történik a

végrehajtás, és a csoportokon belül is cserél-
jék az emberek a helyüket, hogy minden sze-
repkörben begyakorolják a feladat végrehaj-
tást. Ennél a fázisnál tanulják meg a katonák
a csoportban való tevékenységet, amely a kö-
vetkezô fázisoknál fontos, mivel a követke-
zôkben már minden feladat végrehajtás cso-
portokban folyik. Szintén ennél a fázisnál is-
merik meg a katonák a helyiségek típusait, és
ezek alapján az alkalmazható harceljáráso-
kat a helységek megtisztítására.

Ami fontos és javasolt, hogy lehetôség sze-
rint kezdjük a felkészítést rövid elméleti fog-
lalkozással (Power Point, vagy ha erre nincs
lehetôség, táblára, füzetbe lerajzolva) a kön-
nyebb és egyszerûbb megérthetôség érdeké-
ben. Ezt a továbbiakban minden új ismeret
átadásnál alkalmazzuk. 

Ez után következhet az épületek megkö-
zelítése, behatolás az épületbe. Itt fontos az
alapoknál már megtanult mozgási technikák
alkalmazása, lásd raj-, tûzcsoport alakzatok,
tûzpár mozgás. Meg kell említeni a tûztámo-
gató csoport feladatát, ugyanis a lövész al-
egységek feladataihoz hozzátartozik ez is.

A másik fontos ismeretanyag, amivel ezt a
foglalkozást ki lehet egészíteni a C-IED is-
meretek. Természetesen ezt az ismeretanya-
got lehet különálló foglalkozás keretében
oktatni és itt már csak a gyakorlati részre
fektetni a hangsúlyt. Meg kell tanítani az ál-
lománynak mire számíthat, mire kell figyel-
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ni, hogyan – milyen módon tudja felismerni
az áruló jeleket, és ami a legfontosabb, ho-
gyan reagáljon a veszélyhelyzetekben, ami
megkönnyítheti a feladat végrehajtást és nö-
velni a túlélést. 

A következô lépés a helységrôl-helységre
haladás és azok átvizsgálása. Ezt a részt is ér-
demes szalaggal kialakított helységekkel kez-
deni, mielôtt bemennénk az épületbe. Ezt a
foglalkozást már lehet bonyolítani a helysé-
gekben elhelyezett bútorokkal, tárgyakkal,
alájátszókkal, amely már közelít a következô
szint eléréséhez. Csak akkor nehezítsük a ki-
képzést, ha már jó szinten van az állomány és
biztosan elsajátította az alapokat.

A következô szint már összetettebb ezért
több gyakorlást és lassabb elôrelépést, fejlô-
dést tudunk elérni. Viszont fontos a csopor-

tok összekovácsolása szempontjából. Ez a
rész tartalmazza az épületen belüli mozgást,
folyosón történô mozgás egy vagy több tûz-
csoporttal, keresztezôdéseken történô átha-
ladás, lépcsôházakban, lépcsôn történô moz-
gás és ezek szabályait.

A foglalkozás tematikája hasonló az elô-
zôekhez, a folyosókat szintén lehet model-
lezni köpperszalaggal, sôt ajánlott is így kez-
deni. Viszont mindenképpen használjunk

131-.qxd  2011.09.12.  12:42  Page 136



ÖSSZHADERÔNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA 113377

épületet, mivel a háromdimenziós harctér-
hez hozzá kell szoktatni az állományt. Ennek
a többszintes épületeknél van jelentôsége,
mivel nem biztos hogy a legalsó szinten hato-
lunk be az épületbe, ráadásul az egyszintes
épületeknél is lehet pince és padlástér. 

A felkészítés színesítése, érdekesebbé té-
tele és élethûvé tétele szempontjából hasz-
nálhatunk alájátszókat, célokat, paintball
fegyvereket, füstjelzôket stb. Cél, hogy minél
több szituációt tudjunk modellezni.

Amivel még ki lehet egészíteni a helység-
harc kiképzést az a közelharc kiképzés. Fon-
tos lenne legalább az alaptechnikákat megis-
merje. Tudjon védekezni lefegyverzés ellen.
Tanulják meg a fegyvereiket közelharcban

alkalmazni, ha nincs lehetôség tûzfegyver-
ként használni. 

A részünkrôl végrehajtott kettôhetes fel-
készítés stabil alapot nyújtott ahhoz, hogy

meg tudtuk kezdeni a saját lövész állomá-
nyunk felkészítését. A felkészítés kiterjedt az
oktatás módszertani ismeretek elsajátítására
és a kurzus végére már kevésbé haladó cso-
portok oktatása volt a feladat. Ez lényeges
volt ahhoz, hogy kívülrôl figyeljük a végre-
hajtást, ismerjük fel a hibákat, ki tudjuk ele-
mezni, és rá tudjuk vezetni a katonákat a he-
lyes végrehajtásra.

Az elôzôekben bemutatott helységharc
felkészítés folytatása volt a 2011 májusában a
Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lö-
vészdandár, 3. Bercsényi Miklós Lövészzász-
lóalj bázisán Hódmezôvásárhelyen végrehaj-
tott NEIGHBOURS 2011 magyar-szerb, és
WISE FORESIGHT 2011 magyar-román
gyakorlatok.
A gyakorlatok célja:

– Egy magyar és egy külföldi (szerb,
majd román) lövész szakasz kiképzése bé-
kefenntartó mûveletek során végrehatan-
dó feladatokra beépített területen paint-
ball eszközök használatával,

– Felkészíteni a gyakorlaton résztvevô
állományt a beépített területen folytatott
mûveltekben, a házilagos készítésû robba-
nó eszközök elleni (Counter Improvised
Explosive Device – CIED) tevékenységre,

– Nem szervezetszerû egészségügyi ka-
tonák (Combat Life Saving – CLS) felké-
szítése;

– A résztvevô nemzetek katonái közötti
tapasztalatcsere.
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A gyakorlaton résztvevô két nemzetek al-
egység parancsnokai elôadásokat és bemuta-
tókat vezettek le egymásnak a beépített terü-
leten folytatott mûveletek saját eljárási rend-
jérôl. A szakaszok ennek megfelelôen közö-
sen végrehajtották az eljárási módok begya-
korlását és a tapasztalatcserét követôen kö-
zös eljárási rend végrehajtásában egyeztek
meg a gyakorlat idejére.

A gyakorlatot a lövész szakaszok egy hely-
ségharc általános felkészítéssel kezdték,
amely a következô tematika szerint három
fázisban valósult meg:
1. fázis: épületen kívül

– Fegyverfogások, fegyverkezelés, mozgási
technikák

– Épületek megközelítése, behatolás,
– Helységek megtisztítása,
– Folyosókon történô mozgás.

2. fázis: épületen belül
– Épületek megközelítése, behatolás,
– Lépcsôn, lépcsôházban történô mozgás,
– Folyosón történô mozgás,
– Helységek megtisztítása,
– Helységrôl – helységre történô mozgás,
– Házilagos készítésû robbanó eszközök

elleni tevékenység (CIED).

3. fázis: összefüggô végrehajtás szakasz köte-
lékben

– Külsô gyûrû, belsô gyûrû biztosító cso-
portok tevékenysége,

– Rohamozó csoport összefüggô feladat
végrehajtás.

A gyakorlat fô célkitûzései megvalósításra
kerültek, a résztvevô lövész szakaszok sike-
resen kiaknázták a paintball eszközök nyúj-
totta lehetôségeket a közös felkészítésük so-
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rán. A különbözô eljárásmódok az elméleti
felkészítést követôen a gyakorlat során be-
építésre kerültek a végrehajtási rendbe. A
gyakorlat végrehajtása során a két nemzet
résztvevô katonái közös rajokban és szaka-
szokban hajtották végre feladataikat, ezáltal
is erôsítve az együttmûködést és ezen úton is
lehetôség nyílt a szakaszparancsnokok, a
szakasz tiszthelyettesek és rajparancsnokok
valamint rajparancsnok helyettesek elôtt az
angol nyelv használatára.

TTAAPPAASSZZTTAALLAATTOOKK  ÖÖSSSSZZEEGGZZÉÉSSEE,,  
AANNNNAAKK  HHAATTÁÁSSAAII  AA  KKAATTOONNAAII  

SSZZEERRVVEEZZEETTEEKK  KKIIKKÉÉPPZZÉÉSSII  
TTEEVVÉÉKKEENNYYSSÉÉGGEEIIRREE..

A beépített területen folytatott mûveletek
alapvetô harceljárásai mindkét résztevô
nemzetnél nagyon hasonlóak, a felek közö-
sen értelmezik és alkalmazzák a NATO eljá-
rásokat. Mindkét külföldi fél résztvevô al-
egységeinek állománya a saját különleges
erôk által a gyakorlatot megelôzôen felké-
szítésre kerültek. Azokat a minimális kü-
lönbségeket, melyek a közös felkészítések
(cross-training) során felmerültek, a gyakor-
lat ellenerô alegységeivel, a paintball eszkö-
zökkel tesztelték le. Az ottani tapasztalat
alapján valamennyi fél a jobbnak ítélt fogá-
sokat adoptálta a saját eljárásaiba. A gya-
korlat során tapasztalhattuk, hogy a román
fél a csoportok felkészítésére, míg a szerb
fél az egyéni felkészítésre helyezte a hang-
súlyt.

A közös felkészítés tematikája jó gyakorlá-
si lehetôséget biztosított saját alegységeink
részére, mely szilárd alapot ad a zászlóalj to-
vábbi alegységeinek hasonló felkészítésére.

A paintball eszközök használata kiemel-
kedô lehetôséget biztosított a felkészítés és
begyakorlás során a minél valóság hûbb hely-
zetek beállítására, mely realisztikusabbá tet-
te a gyakorlat végrehajtását.

A gyakorlások eredményeképpen, a közös
alegységek számukra használható jel- és jel-
zések rendszerét dolgozták ki.

A kiképzési napok végén levezetésre ke-
rült napi elemzôi összejövetelek hasznosak
voltak, ahol a résztvevô szakasz- és rajpa-
rancsnokoknak újabb lehetôséget biztosított
a tapasztalatok megvitatására és a közös el-
járási rend kidolgozására.

A felkészítésen és a két végrehajtott gya-
korlaton szerzett tapasztalatok szerint a
helységharc kiképzést jobban be kell illesz-
teni a kiképzés rendszerébe, mivel a kikép-
zési foglalkozásokra való felkészülés, a fog-
lalkozások levezetése, és az anyagi biztosítás
összességében nem jelent számottevô több-
letet, sem a foglalkozás vezetôk felkészítése,
sem pedig anyagi vonatkozásban. A foglal-
kozások megtervezésénél arra kell kellô fi-
gyelmet fordítani, hogy a készség szint el-
éréséhez legalább két hetes felkészítés szük-
séges. A felkészítés során pedig tartsuk be a
fokozatosság elvét, a szintek elérésénél.
Amíg nincs meg a kellô alap, addig ne bo-
nyolítsuk túl a szituációkat. Ha van olyan
épület, amelyet lehet kiképzési célokra fel-
használni, az alaposabb felkészítést eredmé-
nyezhet. És amennyiben van rá lehetôség
építsük be a felkészítésbe a közelharc okta-
tást, ami még érdekesebbé teszi a helység-
harc kiképzést.
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„Efforts and courage are not enough without
purpose and direction.”
(Az erôfeszítések és a bátorság nem elegendô
cél és irányítás nélkül.)

Jonh F. Kennedy

Nagy hagyománya van hadtörténelmünk-
ben, hogy a harcászati- hadmûveleti kudar-
cainkból sohasem tanulunk, és nem törek-
szünk a gyôzelem vagy a hatékonyság késôb-
bi elérésére a bekövetkezett sikertelenséget
követôen. Lehet, hogy „ünneprontóan” hat a
fenti vélemény és sokan szívesen vitába is
szállnának a megállapítással, de azt hiszem,
ha ôszintén belegondolunk – mindannyian,
akik a katonai hívatást választottuk – azért
érezzük az elmúlt húsz év távlatából is, hogy
igaz a megállapítás.

Nem a történelmi példákat és azok elem-
zését szeretném a tapasztalat-feldolgozó
szemszögébôl fejtegetni ennek bizonyításá-
ra, hanem a Magyar Honvédség jelenlegi
nagy stratégiai és hadmûveleti feladatát: az
afganisztáni szerepvállalást veszem vizsgálat
alá, mintegy kezdeti figyelem felhívásként.
Teszem ezt abból az okból, mert vélemé-
nyem szerint a jelenlegi „missziós” felkészí-
tés már több éve erôsen hiányos és felületes,
nem nyújt teljeskörû és hiteles információ-
kat, a szolgálatot vállalóknak. Valószínûleg a
több tényezô közül azért is, mert a nálunk is
bevezetett Tapasztalat Feldolgozórendszer
nem kap elegendô minôségi bemeneti infor-
mációt, valamint érdektelenség van a külön-

bözô szakterületek részérôl a javító megol-
dások keresésére.1

Tudom, sokakat zavarba hoz a téma és
„kényes” területnek tekintik ennek feszege-
tését. Azonban ha kellemetlen a szakmán
belül errôl beszélni, akkor ez azt jelentheti
számomra, hogy vannak a témában megol-
dásra váró ügyek.

Soraimmal szeretnék javító folyamatokat
generálni és bátorítani azokat a kollégákat,
akik saját bôrükön érzik, vagy érezték „az
Úristen még mindig itt tartunk!” problémá-
kat a misszióban, illetve osszák meg tapasz-
talataikat, annak érdekében, hogy végre fel-
szálljon a füst és a halogatott problémák vég-
re megoldó kollégákra találjanak. A másik
célom a téma felvetésével, hogy tágítsam a
szakmai látókörét azon bajtársaknak, akik az
ISAF egyéni és kötelék beosztásokra terve-
zik, szervezik a különbözô felkészítéseket.

Ne küldjünk szakmailag alkalmatlan, ki-
képzetlen vagy gyengén felkészített kollégá-
kat szakbeosztásokba, illetve ismeretlen vagy
„emlékek” alapján vizionált helyzetekbe!
Úgy gondolom, hogy mindannyiunk köteles-
sége a kiképzés valós tartalommal való meg-
töltése, és ha valami idôközben elavul, vagy
megváltozik akkor a „leckét meg kell tanul-
ni”, annak érdekében, hogy a következô baj-

PINTÉR FERENC ÔRNAGY: 
ÉSZAKON A HELYZET VÁLTOZATLAN, AVAGY 

MI LESZ A „MEGTANULT LECKE” A HONVÉDSÉG
RÉSZÉRE?

1 A MH tapasztalat-feldolgozó rendszerérôl,
Honvédségi Szemle 62. évfolyam 1. szám 16. –
18. oldal (Süle Attila mk. ezredes – Csabacsinsz-
ki Viktor mk ôrnagy)
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társaknak csökkentsük a kockázati körülmé-
nyeit és javítsuk eredményességüket, túlélési
esélyeiket!

E kicsit hosszú és morális kérdéseket is
érintô bevezetô után kérem, fogadják egy ta-
pasztalat-feldolgozó magyar vonatkozású
megfigyeléseit az ISAF-bôl.

AAZZ  AAFFGGAANNIISSZZTTÁÁNNII  SSZZEERREEPP--
VVÁÁLLLLAALLÁÁSS  MMEEGGFFIIGGYYEELLÉÉSSEEII  

VVÉÉGGRREEHHAAJJTTÓÓ  SSZZEEMMMMEELL

E lapban is rengeteg NATO-t és az ISAF
küldetést érintô cikk vagy cikksorozat jelent
meg. Abban talán megegyezik majdnem
mind, hogy egyfajta „siker” történetként ál-
lítja be a honvédség részvételét az ISAF mû-
veleteiben. A másik általános állítás, amit ál-
talában hallhatunk, hogy a „biztonsági hely-
zet megromlott, vagy romlik...” az adott tar-
tományban. Nem megkérdôjelezni szeret-
ném a jelentôségét vagy sikerességét részvé-
telünknek, hanem jó néhány megfigyelés
alapján a különbözô feltárt gondok megol-
dására tegyek javaslatot. Teszem ezt annak
érdekében, hogy a végrehajtó kollégák is úgy
érezzék: szolgálatuk során, az anyagiakon túl
valóban megbecsülik ôket, figyelnek észrevé-
teleikre. Legyünk büszkék már mi is ma-
gunkra, ne csak az elöljárók vagy a közvéle-
mény. Nem osztom viszont a másik megálla-
pítást, mert véleményem szerint az afgán biz-
tonsági helyzet „romlása” vagy „javulása”
egyértelmûen az adott mûveleti körzetben
mûködô nemzetközi és afgán biztonsági erôk
tevékenységének eredménye!

Ez a pont, amikor az elsô megfigyelésem
szeretném kifejteni, mivel jelentôs magyar
vonatkozásai is vannak.

Nem kérdéses, hogy hazánk NATO szö-
vetségesként részt kell, hogy vállaljon ebben
a nem V. cikk szerinti hadjáratban. De vajon
van-e a diplomáciai-katonai elvárás teljesíté-
sén kívül egyéb nemzeti érdekünk a részvé-

telben? Ha van, akkor ez hogyan jelenik meg
hadmûveleti szinten megfogalmazva a köte-
lék parancsnokok vagy a törzsbeosztásokban
lévô fôtisztek részére? Mi az a nemzeti érdek
és hogyan kommunikáljuk a felkészítésen?
„A gyertek haza épségben, de ne vállaljatok
be semmi veszélyeset…”-n kívül létezik talán
az úgynevezett „harci tapasztalat” szerzésé-
nek stratégiai, hadmûveleti, esetleg személyes
kényszere? Talán nem merjük kimondani, de
a romló megélhetési körülményeket oldjuk
meg egy jó ideje idôszakosan szociálisan ro-
tálva az egységeket és az egyéni beosztásúa-
kat, fenn tartva az állomány hazai szolgálat-
vállalási hajlandóságát a „misszióztatással”?

Tudom érzékeny kérdések ezek manapság,
de részemrôl az elsô azonosított tapasztalat
az, hogy nincs hadmûveleti szinten megfo-
galmazott nemzeti érdek és nincsenek harcá-
szati szintre átültetett konkrét célok lefektet-
ve! Ebbôl következôen az adott ISAF sze-
repvállalásaink „feladat elemzése” valószí-
nûleg hevenyészett, az „erôk és eszközök”
elosztása pedig nem illeszkedik az adott had-
mûveleti követelményekhez. Az erôk és esz-
közök bevetése ötletszerûnek tûnik.

Gondoljunk csak arra, hogy hány helyen
és hányféle beosztásokban teljesítenek ma-
gyar tisztek és tiszthelyettesek szolgálatot, és
ha részleteket jobban megvizsgáljuk egy
„kis” haderôként ez véleményem szerint ép-
pen nem a siker fokmérôje. Vajon miért nem
változtatjuk rugalmasan a kiküldött kötelé-
keket a nemzetközi szövetségesek tapaszta-
latai vagy kérése alapján? Egy példát had
említsek. Baghlan tartományban, ahol mi va-
gyunk a vezetô nemzet, ma már több a né-
met katona a kunduzi PRT-ból és egyéb hely-
rôl odavezényelt kötelék, mint a teljes ma-
gyar kontingens! Az utóbbi évek úgynevezett
„magyar modell”-je a PRT mûködtetésére
véleményem szerint téves volt abból a szem-
pontból, hogy a fejlesztésekkel és újjáépítés-
sel párhuzamosan megfeledkeztünk a térség

140-.qxd  2011.09.12.  12:42  Page 141



ÖSSZHADERÔNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA114422

biztonságának megteremtésérôl és fenntar-
tásáról! Ezért érezzük most a „romló hely-
zet” hatásait. Sokak itt azonnal gondolhat-
ják, hogy mi nem azért küldtük ki a PRT-t,
hogy „harcoljon”. Nem is ezt hiányolom még
mielôtt valaki félreérti, hanem úgy gondo-
lom, hogy a helyi (afgán) biztonsági garanci-
ák fejlesztését hanyagoltuk el.

Emiatt a fejlesztések így nem érték el a
„céljukat.” Éveken keresztül nem volt rend-
szeres hadmûveleti-, harcászati- szintû bizton-
sági együttmûködés a helyi afgán biztonsági
erôkkel (afgán rendôri erôk, afgán nemzeti
hadsereg kötelékei). Nem teremtettünk part-
neri viszonyokat a helyi rendôrökkel és kato-
nákkal (közös mûveletek, járôrök stb.). Ígér-
tünk, de nem váltottuk valóra és ez az afgán
kultúrában elég súlyos következményeket
hoz. Hangsúlyoznám, hogy nem a rendszeres
összekötôi tevékenységet vagy a „mission tea-
mek” munkáját kérdôjelezem meg, hanem a
„partnering” típusú felkelôellenes (Counte-
rinsurgency COIN) katonai mûveleteket hiá-
nyolom. Még az OMLT-nk, aki állítólag aktív,
„kiválóan és keményen” harcol, sem érte el,
hogy a szomszédban települt zászlóalj közös
mûveleteket vezessen a PRT erôivel. Talán a
valóság nem érzékelhetô otthon és már rész-
igazságokat fogalmazunk meg itt is? Érzékel-
hetô 2008 óta egyfajta „távolmaradás” vagy
„nemzeti korlátozás”-ra hivatkozás az ISAF
északi regionális körzetében folyó nemzetkö-
zi NATO mûveletektôl. Pedig a terület kulcs
fontosságú az ISAF szempontjából, és nekik
konkrét céljaik vannak arrafelé!

A második megfigyelésem a nemzeti kor-
látozások értelmezéséhez kapcsolódik. A
felkészítéseken, a jogi elôadások elnagyoltak
és nem adnak konkrét válaszokat a korláto-
zások vagy az erô alkalmazásának szabályai-
ra! Otthon és a hadszíntéren a korlátozások
értelmezése nem tényszerû!

Valóban van korlátozás az OEF (Opera-
tion Enduring Freedom) és a drogellenes

mûveletekre, de létezne nemzeti korlátozás
az ISAF fô célkitûzésének a taktikai megva-
lósítására? A „feladatelemzés” felületessége,
a nemzeti korlátozások félreértelmezése és a
nem megfelelô (feladathoz szabott) hadszín-
téren tartott erô és eszköz elosztású jelenlét
az, ami döntôen befolyásolta, befolyásolja
kötelékeink eredményességét Baghlanban és
a tágabb hadszíntéren. Az iskolaépítés, kút-
fúrás és labda, lámpaosztogatás nem ér célt,
ha elôtte nem fejlesztjük, vagy párhuzamo-
san nem segítjük a helyi hatóságok és bizton-
sági erôk kialakítását, valamint további tevé-
kenységét! A helyi „szíveket és gondolato-
kat” a fizikai biztonság létrehozásával kell és
lehet elsôsorban megnyerni, valamint a köl-
csönös bizalmon épülô tisztelettel megtarta-
ni! CIMIC központú megközelítés helyett
felkelôellenes (COIN) típusú kiképzésese-
ket kell a hazai felkészítésbe sürgôsen beil-
leszteni, ha „minôségi” szövetségessé szeret-
nénk elôlépni a jövôben. Itt kihangsúlyoz-
nám, hogy ez a terület nem kerül pénzbe,
mert csak szemléletváltást igényel.

A harmadik megfigyelésem, hogy a hazai
felkészítés taktikai szintû alapvetô hiányos-
ságára irányul. Nem a aktuális helyzetre és
nem az alkalmazott technikával és eljárás-
módszerekkel (pl. partner mûveletek) készít-
jük fel kollégáinkat! Még mindig békefenn-
tartónak küldjük ôket, holott béketeremtô
küldetést kellene, hogy végezzenek. Az ISAF
ahogyan megvalósítja a küldetését (ahogyan
harcol) az a COIN. Megint csak az említett
„feladatelemzés” hiányossága, hogy nincs
otthon COIN felkészítés beosztás és szakal-
egység bontásokban sem!

Így lehetséges például, hogy a lôgyakorlat-
ok többsége, amelyeket végre kell otthoni ki-
képzés során hajtani elavult, vagy nem élet-
szerû. A katonáink még mindig a céltábla
kék felületére kell, hogy célozzanak, mintha
még mindig Ciprusra készülnének. Jobbik
eset, ha a felkészítôk nem ott szembesülnek
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egy-két kolléga abszolút fegyverkezelési hiá-
nyosságaival! Aztán, amikor a hadszíntéren
az FP (erôk megóvása) feladatok teljesítése
során rájönnek, hogy a COIN más, mint a
klasszikus békefenntartás.

Mivel a COIN típusú kiképzés hiányzik a
MH kiképzési rendszerébôl, ebbôl kifolyólag
a lô- és harcászati kiképzés oktatása is csor-
bát szenved a felkészítés során. Sajnos
stressz helyzetekben az így felkészült kollé-
gák kevesebb és gyengébb védelmet fognak
nyújtani társaiknak és elôfordulhat, hogy a
gyakorlat bemutatóján „jól sikerült” kombi-
nált lesállás elhárítása a valóságban teljesen
másként alakul és nagy árat szed!

A technikai eszközeink alkalmassága szin-
tén megérne néhány elemzô cikket. Annyit
kapcsolnék a COIN mûveletekhez, hogy a
bármilyen modern páncélozott szállítójár-
mûbôl (pl. MRAP) ígyis-úgyis ki kell majd
szállni. Ha az ISAF COIN direktíváját figye-
lembe vesszük: váll a váll mellett a helyi
rendôrökkel, katonákkal – kommunikálva a
helyi vezetôkkel – kell az afgán emberek biz-
tonságát megteremteni! Igen, ez nem ve-
szélytelen és ez a feladat is szakmailag felké-
szült tapasztalt katonákat igényel, nem pedig
civilbôl átöltözött egyéb „munkavállalókat”!

A fejlesztés és újjáépítés küldetésében nem
léphetjük át a korábban említett legfontosabb
feltételt a biztonság megteremtését. Ehhez
pedig aktív mûveleti, taktikai kötelékekre van
szükség! Jól felkészült szakasz és századpa-
rancsnokokra és rangidôs fôtörzsôrmesterek-
re, mert ez az Ô háborújuk nem a fôtiszteké!
Egy rövid összehasonlítással had bizonyítsam
a jelenlegi paradox helyzetünket.

Ha megvizsgáljuk az eddigi NATO mûvele-
tekben részt vevô kötelékeink taktikai szint-
jét, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy Boszni-
ában a korábbi KRK, IPU vagy EOFOR kö-
telékeink napi tevékenységük során általá-
ban szakaszokkal járta a hadszínteret. Ko-
szovóban, 2008-ban jutottunk el oda, hogy

egy már komplett század volt taktikai tarta-
léka a KFOR-nak és került alkalmazásra
több alkalommal. Miért van akkor, hogy a
legkomolyabb szerepvállalásunkban általá-
ban csak egy-két FP csoport (4-8 fô) kíséri az
aktuális feladatra kiküldött „mission teame-
ket”, összekötôket vagy CIMIC alkalmazá-
sokat? Kevés a bakancs a felelôsségi terüle-
ten? Így nem csoda, ha a helyzet, romlik.
Több nemzet az ISAF-ben általában mini-
mum szakasz szinten mozog és hajt végre fel-
adatokat vagy támogatja a partner (afgánok-
kal közös) mûveleteket. Lehet, hogy az óva-
tos hozzáállásunk az ISAF-ben valahol a
szakmai lelkiismeretünk megjelenése? De
akkor hogyan legyen a Magyar Köztársaság
„jó” és megbízható szövetséges? Lehet, hogy
nem csak stratégiai, hanem hadmûveleti és
harcászati szinten is érdemes lenne össze-
gyûjteni és átgondolni végre az eddig szer-
zett tapasztalatokat? Mindezt annak érdeké-
ben, hogy újabb fölösleges emberi és anyagi
áldozatokat elkerülhessük a jövôben? Cél-
szerû lenne, ha az otthon kiépült tapasztalat-
feldolgozó rendszer lényegre törôen fóku-
szálna a missziós tapasztalatok feldolgozásá-
ra, és megfelelô és használható információ-
kat állítana elô a döntések elôkészítéséhez.

CCOOUUNNTTEERRIINNSSUURRGGEENNCCYY  ((CCOOIINN))  
LLEEHHEETTÔÔSSÉÉGGEEII  AA  MMAAGGYYAARR  

GGYYAAKKOORRLLAATTBBAANN

A fôleg stratégiai és hadmûveleti megfi-
gyelések után nézzünk néhány konkrét pél-
dát a felvetett témában. Többször említet-
tem a COIN oktatásának hiányát. Ezen is-
meretek hiánya fôleg a parancsnokok és ve-
zetô beosztású tisztek esetében kritikus.
Tisztelet a kivételnek, de általános szakmai
mûveltségi hiányt figyelhetünk meg ezen a
téren, ami aztán párosulva az adott egyén
személyiségével, olyan taktikai szintû dönté-
seket vagy döntés-elôkészítéseket eredmé-
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nyez, amelyek veszélyhelyzeteket vagy mûve-
leti eredménytelenséget idézhetnek elô.

Néhány alapinformációt had osszak meg,
hogy tulajdonképpen mi is a COIN?

A counterinsurgency (COIN) (felkelôelle-
nes mûveletek) – nem véletlen, hogy a ma-
gyar nyelvben nehéz megfelelô szót találni a
fogalom leírására – olyan szervezett tevé-
kenységek összessége, amely kormányzati-,
katonai-, félkatonai-, politikai-, gazdasági-,
pszichológiai-, és civil eszközökkel gyôzi le
az adott hatalom elleni felkelôket.

Mondhatja a tisztelt olvasó, hogy ezt tesz-
szük mi is Afganisztánban. Igen, valami ha-
sonlót. De ha nem közelítjük meg a problé-
mát rendszerszemlélettel, illetve lényeges ele-
meket kihagyunk a vizsgálati módszerekbôl,
akkor a végeredmény nem az, amit elvárunk!
Összegezve az afganisztáni ISAF COIN mû-
veleteit ma öt pillérrel jellemezhetjük:

– a lakosság védelme;
– az afgán nemzeti biztonsági erôk

(ANSF) fejlesztése, partner együttmû-
ködések;

– a gazdasági fejlôdés elômozdítása;
– az ellenállók hatásainak semlegesítése;
– a felkelôk visszaintegrálása és a felelôs-

ség átruházása az afgán hatóságokra.
Visszatérve a hadmûveleti szintû megfigye-

lésemhez – az erôk és eszközök hadszíntéri
elosztásával kapcsolatosan – a kiküldött lét-
számhoz illetve a tervezett bôvítéshez képest
kevés a katona a terepen („boots on the
ground”). Azaz, véleményem szerint ez an-
nak az eredménye, hogy hadmûveleti szinten
nincs összehangolva a kiküldött kötelékek és
egyéni beosztásúak munkája a „hiányzó kö-
zös hadmûveleti cél” érdekében. A hadszín-
téri hadmûveleti aktivitásunk elenyészô a
szövetségesekhez képest. Tudom, ennek már
politikai okai is lehetnek, de valóban vannak?
Miért nem tudhatjuk akkor meg ezeket a fel-
készülés alatt? Úgy gondolom, hogy így a
hadmûveleti szinten bevetett humán erônk és

anyagi-, technikai erôfeszítéseink sem hozzák
meg a várt hatásokat. Azon túl, hogy leng a
zászlónk több helyen is, szövetségeseink elis-
merése változhatna, amennyiben hozzájuk
hasonlóan vennénk ki részünket a feladatok-
ból. Nagyobb nemzetközi elismerést hozhat-
na hadmûveleti aktivitásunk a diplomácia
szintjén is és nem csak „udvariassági” szem-
pontból. Véleményem szerint nincs több
pénzre vagy „extra” felszerelésekre szükség,
amíg ilyen mértékben inaktívak vagyunk. A
jelenlegi erôk elosztása, feladat végrehajtása
a hadszíntéren egy komolyabb feladatelem-
zést követôen hatékonyabb lehetne.

Csak egy rövid példa. Ha Baghlanban ve-
zetô nemzet vagyunk, akkor hadmûveleti
szinten gondolkodva, miért nem összponto-
sítjuk erôkifejtéseinket, képességeinket a
PRT munkájának támogatására? A Wardak
tartományban mûködô különleges mûveleti
csoport képességei és tapasztalatai jól támo-
gathatná és elônyöket adhatna a „beszorult”
PRT-ban vagy OMLT-ben dolgozó kollégák-
nak. Ugyanis a Baghlan-i Afgán Nemzeti
Rendôrség (ANP) és Afgán Egyenruhás
Rendôrség (AUP) évek óta szinte teljes ki-
képzés és mentorálas nélkül vannak. De a
„különleges felderítés” és a „közvetlen akci-
ók” végrehajtása is sokat segítene a „romló
biztonsági helyzeten.” 

Vagy például a PRT munkáját a hadszínté-
ri logisztikai utánszállítási és egyéb szállítási
feladatok nehézségeinek megoldására, ad-
minisztratív logisztikai beosztások létrehozá-
sa helyett aktív szállító, kiszolgáló kötelék-
éket alkalmazva segíthetnénk, támogathat-
nánk. A magyar légierô Vilniusban felaján-
lott szállító helikopterei az északi regionális
körzetben alkalmazva kivételes mûveleti el-
ismerést hozhatna a Magyar Honvédségnek,
nem beszélve az EUR százezrekben mérhe-
tô szállítási költségmegtakarításokról.

Hadmûveleti szinten javaslom az erô és
eszköz elosztást a közeljövô hadmûveleti el-
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várásaihoz hozzáigazítani, amely természe-
tesen a megfelelô helyzet, feladat elemzést
követô megfelelô szintû döntés alapján tör-
ténhet.

Végül, de nem utolsó sorban, szeretnék ki-
emelni sokak számára talán „jelentéktelen,”
azonban a témában bizonyító erejû, néhány
taktikai szintû megfigyelést, és felhívni a fi-
gyelmet több megoldásra váró problémára.
Sokan felvetették már az „elcsépelt” felszere-
lés problémáját, ami már ráadásul két éve a
Nemzeti Katonai Stratégia szövegében is –
többek között fejlesztési irányként – szerepel.

Talán 12 éve már tettünk javaslatot, – ami-
kor az elsô ballisztikai mellények bekerültek
a rendszerbe – hogy a Magyar Néphadsereg/
Magyar Honvédség MOFÉM rohamsisakja
azon kívül, hogy nem felel meg a mai NATO
szabványoknak (III/A), nem teszi lehetôvé
használójának a védômellényben, fekvô test-
helyzetben történô célzott lövések leadását.

Valóban olyan sokba kerülhet azt a né-
hány végrehajtó köteléket felszerelni ergo-
nómiailag megfelelôn kialakított kevlár ro-
hamsisakkal? Szerintem a jelenlegi szûkös
helyzetben is juthatna rá anyagi erôforrás, ha
valóban komolyan vesszük a honvédelmi mi-
niszter katona központú iránymutatását.

A másik paradox „egyszerû” példa a kato-
náink „alumínium buborék kulacsa” és „evô-
csészéje” hadmûveleti területen. Otthon az
EU elôírások szerint már tilos ezek használa-
ta, katonáink „taktikai” helyzetben fehér
plasztik tányért és evôeszközöket használnak.
Ami „érdekes” megoldás szintén az extrém
viszonyokra készülô honvédség szempontjá-
ból, de mûveleti területen ezek az elôírt fel-
szerelési tárgyak. Érdemes lenne rákérdezni
mekkora a használati mutatója ezeknek a tár-
gyaknak és mennyiért hurcolják katonáink
magukkal oda-vissza félévente! Talán egyszer
lesz a „kanálgéphez” hasonló jó minôségû
rozsdamentes edénye is honvédjeinknek. 

Olvashatjuk a hivatalos honlapon, hogy

érkeznek az új páncélozott technikák. Ehhez
kapcsolódóan van még egy taktikai szintû
megfigyelésem, amelyre szeretném a figyel-
met ráirányítani. Ha valóban „romlott a biz-
tonsági helyzet”, akkor miért nem használ-
tuk, használjuk a kinn tartott BTR-ket? Azo-
kon ott van a komoly torony fegyverzet, a
deszantkatona képes a küzdôtérbôl tüzelni, s
véd a többségében használatos IED (Impro-
vizált Robbanó Szerkezetek) robbanásaitól,
az RPG támadásoktól. Ez csak néhány álta-
lános elônye a BTR harcjármûnek. Ezen kí-
vül még egy nagy gyakorlati elônye van: tör-
ténetesen, hogy az otthoni felkészítés során
ez van, és ezt használják, ezzel készülnek ka-
tonáink. Felmerül bennem újra a kérdés: mi-
ért nem tudjuk azt a néhány harcjármûvet
technikailag kiszolgálni és megfelelôen
üzemben tartani a hadszíntéren, annak elle-
nére, hogy ezek az eszközök a lövész dandár-
jaink alapeszközei? Hogyan tudjuk majd
üzemben tartani az új, nem rendszeresített
technikákat? Tudom, hogy ez a néhány sor is
sok vitát válthat ki, de mielôtt még valaki
megint az oroszok miatt „ideologizálja” a
BTR alkalmatlanságát, hadd emlékeztessem
ôket, hogy északon még mindig tisztelete van
az „orosz idôknek” és kézi fegyvereink
ugyanazok most is!

Ha viszont az elmúlt évek költséges BTR
modernizálásaiban elfeledkeztünk arról,
hogy hogyan igazítsuk ezt a haditechnikai
eszközt az afganisztáni hadmûveleti (NATO)
követelményekhez, akkor itt az idô a „lecke”
megtanulására. A meglévô haditechnikai
eszközök „modernizálása” szorosan kell,
hogy kapcsolódjon a taktikai tapasztalatok
adaptálásához. Talán, ha a hadszíntéren a
BTR-ink gyakrabban vannak alkalmazásban,
szakasz kötelékekben, akkor a kombinált
lesállások túlélési esélyei aktív harceljárá-
sokkal kombinálva magasabbak.

A COIN mûveletekre is különösen igaz,
hogy az ellenség általában a gyengébbnek
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látszó célpontokat választja (pl. civil Land
Cruiser). Itt javasolnám a taktikai szintû
megfigyelésekhez figyelembe venni az iraki
szállító zászlóalj idejében szerzett szállítási
és „erôk megóvása” tapasztalatokat! És bi-
zony, ha nem „dobtuk” volna ki a 2S1 önjáró
tarackot, akkor kettô darab jól jönne most a
magyar PRT-nak, amikor „meleg” a helyzet
és nincs légi támogatás vagy jó lenne éjszaka
látni is valamit.

Meg is szakítom a taktikai megfigyelések
felsorolását, mert szerintem, nem lenne
annyi rendelkezésre álló oldal, hogy mindrôl
szót ejtsek. Ahogyan említettem, elsôsorban
figyelem felkeltésnek szántam a felvetett
gondolatokat és remélem, hogy a közeljövô-
ben lesz tapasztalat feldolgozó konferenciája
a Magyar Honvédség „stratégiai” századosa-
inak, fôhadnagyainak és fôtörzsôrmesterei-
nek is, mert ahogy már kiemeltem, ez bizony
az Ô háborújuk! Ha igazi eredményeket sze-
retnénk kapni a befektetett humán és anyagi
erôforrások felhasználásáért, akkor hallgas-
suk meg a megfigyeléseiket és megoldó ja-
vaslataikat.

Részükre és az afganisztáni szolgálatot
vállalók számára megfogalmaztam néhány
gondolatot, aminek használata szintén nem
kerül pénzbe, viszont sok esetben jobban
védheti életüket, mint a páncélzat!

EEMMLLÉÉKKEEZZTTEETTÔÔ

(Az ISAF állományában szolgálatot telje-
sítô magyar honvédek részére)

Mint a magyar ISAF katona tudom, hogy
békét teremteni vagyok hivatott Afganisz-
tánban, azonban reális esélye van harcérint-
kezésbe történô bevonásomnak!

1. Minden helyi személyt úgy közelítek
meg, hogy számítok erôszakos esemé-
nyekre a körülményektôl függetlenül!

2. Sohasem becsülöm le a helybelieket, il-
letve a lehetséges ellenfeleket!

3. Mindig gondolok a fedezékre és folya-
matosan ellenôrzöm jelenlétét!

4. Figyelek a közelemben lévô helyi sze-
mélyek kezeire!

5. Mindig viselem a feladathoz szükséges
védô és taktikai felszerelést!

6. Tudatában vagyok, hogy milyen fontos
a lôkészség és a jó fizikai kondíció!

7. Állandóan a legrosszabbra készülök, és
tervet készítek rá.

8. Mindig hatékonyan használom fegyve-
reimet és taktikai eszközeimet, a jogos
helyzetekben.

9. Túl fogom élni a feladat végrehajtást és
legyôzök minden erôszakos támadást!

Köszönöm a megtisztelô figyelmet és a té-
ma óriási információ halmaza miatt csak rö-
viden és figyelemfelkeltôen szerettem volna
a tapasztalat-feldolgozás fontosságára és le-
hetséges eredményeire utalni. A téma meg-
közelítése mindenképpen alapvetô szakmai
alázatot és ôszinteséget kíván azok részérôl,
akik komolyan veszik még hivatásukat.

„…Learn and adapt more quickly
than the enemy…’ 

(Tanulj és alkalmazd gyorsabban,
mint az ellenség…)

General David H. Petraeus

FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLTT  IIRROODDAALLOOMM::

– FM 3-24 /MCWP 3-33.5/ Counterinsur-
gency, Headquarters Department of the
Army Washington, DC, USA 15 Decem-
ber 2006

– COMISAF’s Counterinsurgency Gui-
dance, Headquarters International Secu-
rity Assistance Force/United States
Forces-Afghanistan, Kabul, Afghanistan
APO AE 09356, 01 August 2010

– Learning from Operations, ISAF RC N
wise page, 2010
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Hasonlóan a Sereg szemle valamint a
Honvédégi szemle korábbi számaiban meg-
jelent írásaimhoz, ezúttal is egy újabb bukott
államiságú terület (Irak) mûveleti környeze-
tét befolyásoló elemeit kívánom megvizsgál-
ni és bemutatni.

A harmadik Öböl-háború2 különbözô fel-
dolgozásai már most is könyvtárnyi irodalmat
jelentenek, azonban nem szabad elfelejteni,
hogy bármekkora alapossággal és (állítóla-
gos) pártalansággal készültek el ezek az írás-
mûvek, még nem áll rendelkezésre az a bizo-
nyos történelmi távlat (minimum 10-15 év)
amikor a résztvevôk még életben vannak, át
tudják adni a tapasztalataikat, és az eltelt
évek eseményei igazolják vagy cáfolják a ko-
rabeli tetteik helyességét vagy helytelenségét. 

Szintén a téma teljes körû kutatását korlá-

tozzák a különbözô titkosított dokumentu-
mok, melyek titkosításának feloldása legha-
marabb az amerikai erôk Irakból történô ki-
vonása után néhány évvel kezdôdhet meg.

Elfogadva a katonák mûveleti biztonságát
(is) szavatoló titkosítások szükségességét, a
rendelkezésre álló visszaemlékezések objek-
tivitását, valamint a nyilvánosságra hozott
dokumentumok korlátozott számát, jelen
cikkemben a már korábbi munkáimban is
bemutatott szempontok alapján kívánom
elemezni a mûveleti környezetet. 

A Foreign Policy (továbbiakban: FP) értéke-
lése alapján Irak bukott államiság indexe alap-
ján 2007-ben 2., 2008-ban 5., 2009-ben 6., 2010-
ben a Föld országai közül a 7. helyen állt.3 Az
„elôkelô” helyezésekbôl is látható a konfliktus

LISZNYAI LAJOS SZÁZADOS: 
A „REJTÉLYES HÁBORÚ”1 KÖVETKEZMÉNYEI.

ASZIMMETRIKUS HADVISELÉS IRAKBAN

1 Csak utalni szeretnék John Keegan: Az iraki
háború címû könyvére, melyben a szerzô meg-
magyarázza miért is nevezi „rejtélyesnek” a
harmadik Öböl-háborút. Rejtély övezte a há-
ború okát, rejtélyt jelentett, hogy a közel
400000 fôs iraki haderô – néhány kivételtôl el-
tekintve - milyen minimális ellenállást fejtett ki
a szövetséges erôkkel szemben. Rejtélyes volt,
ahogy az iraki hadsereg „feloszlatta” önmagát,
rejtélyes a polgári lakosság közönye a körülöt-
te zajló háború iránt – mintha a tévében néz-
nék az iraki hadsereg és a szövetséges haderô
összecsapását, a rendszer tagjai szintén egyik
pillanatról a másikra tûntek el, nem volt nagy-
számú halott vagy hadifogoly, amely az ilyen
gyors lefolyású, magas intenzitású konfliktuso-
kat jellemezni szokta). Részletesen lásd: KEE-
GAN pp. 5-6.

2 A hadtörténeti irodalom elsô Öböl-háborúként

tartja nyilván az 1980-1988 között zajlott Irak-
iráni háborút, második Öböl-háborúként az
1991-es USA vezette koalíciós erôk Irak ellenes
hadmûveleteit, míg harmadikként a 2003-as
Irak elleni inváziót. A 2003. március 19-én kez-
dôdött mûveletek amerikai részrôl Operation
Iraqi Freedom (Iraki szabadság hadmûvelet),
brit részrôl Operation Telic, az ausztrál erôk ál-
tal Operation Falconer (Sólymár hadmûvelet)
fedônév alatt került végrehajtásra. Hivatalosan,
2003. szeptember 1-én az Iraki szabadság had-
mûveletet átnevezték Operation New Dawn
(Új hajnal mûvelet), ezzel is utalva a nemzetkö-
zi erôk megváltozott szerepkörére. 
http://www.globalsecurity.org/military/ops/iraqi
_freedom-intro.htm Letöltés ideje: 2011.07.29.

3 http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/
21/2010_failed_states_index_interactive_map_
and_rankings Letöltés ideje: 2011.07.29.
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legintenzívebb idôszakaiban az ország a világ
egyik legveszélyesebb helye volt. A bukott álla-
miság ténye a leglátványosabban közvetlenül a
katonai mûveletek befejezése (2003. május 1.)
után vált nyilvánvalóvá, hiszen teljesen eltûnt
az elôzô rendszer kormányzati-igazgatási
struktúrája. Az erôszak szervezetek, az állam-
igazgatás, a közszolgáltatások rendszere telje-
sen megszûnt. A helyére lépô CPA-nak (Coa-
lition Provisional Authority – Koalíciós Átme-
neti Hatóság) újra kellett indítania az ország
mûködését úgy, hogy közben meg kellett talál-
nia azokat a helyi támogatókat/együttmûködô-
ket, akik ebben a segítségükre vannak.

Ugyan az ország bukott államiság indexe
folyamatos javulást mutat, azonban nem sza-
bad megfeledkeznünk arról a tényrôl, hogy a
külföldi erôket már vagy kivonták, vagy kizá-
rólag mentor feladatok ellátására alkalmaz-
zák. Így jóval kisebb az esélye, hogy a sokak
szemében vörös posztónak számító külföldi
(elsôsorban amerikai) erôk összeütközésbe
kerüljenek a helyi fegyveres csoportokkal. 

Mindezektôl függetlenül Irak stabilitása,
viszonya a szomszédos országokhoz és a
nagyhatalmakhoz még hosszú ideig megha-
tározó marad. Nem annyira az al-Kaida és
más terrorszervezet tevékenysége, sokkal in-
kább az ország olajkészletei miatt.

AA  HHAADDSSZZÍÍNNTTÉÉRR  EELLEEMMZZÉÉSSEE  
AA  CCOOEE  AALLAAPPJJÁÁNN

Hasonlóan a Szomáliáról és Libanonról
készült tanulmányaimhoz,4 ezúttal is az ame-

rikai FM 7-100-as szabályzat5 alapján kívá-
nom bemutatni a mûveleti környezetet vala-
mint az ellenséges erôk (OPFOR) tevékeny-
ségét. 

Fizikai környezet:6 Az ország kulcsfontos-
ságú területei közé tartozik a Shatt el-Arab
folyó (párszi nyelven: Arvand Rüd), amely a
Tigris és az Eufrátesz folyók összefolyásából
jön létre. A folyó birtoklása, valamint a vízi
közlekedés zavartalanságának biztosítása
már az elsô Öböl-háború során is a harcoló
felek egyik fontos célja, sôt a konfliktus egyik
forrása volt. A 2003-as invázió során Bászra
elhelyezkedése, a szövetséges erôk logisztikai
biztosítása miatt is kiemelt fontosságú volt. 

Irak földrajzilag három nagyobb részre
osztható: északon, észak-keleten a Zagrosz-
hegység, délen és délnyugaton sivatag fogja
közre a Tigris és az Eufrátesz folyók által ha-
tárolt mezôgazdasági mûvelésre alkalmas te-
rület. Ez a civilizáció bölcsôjének is tartott
terület az öntözéses földmûvelés hagyomá-
nyainak megfelelôen csatornákkal átszeldelt
terület, amely jelentôs mértékben meghatá-
rozza, sôt korlátozza az ebbôl az irányból te-
vékenykedô hadviselô felek manôvereit. A
Shatt el-Arab folyó mentén gyakoriak a mo-
csaras, lápos területek, melyek már az Irak-
iráni háború alatt is bizonyították a csapatok
mozgásszabadságát korlátozó hatásukat. 

A résztvevô állam típusa és stabilitása:7

Amint arra korábban is utaltam a 2003-as in-
váziót követôen Irak esetében nem beszélhe-
tünk állami intézményrendszerrôl, hiszen a
Szaddam Huszein idejében kialakult és mû-
ködô állami szervek megszûntek. A CPA ké-
szítette el nyugati – elsôsorban amerikai –
mintára az új típusú állam berendezkedését,
intézményrendszerének tervét. A külföldi
beavatkozás elleni tiltakozás egyik leglátvá-

4 Békefenntartó/békekikényszerítô mûveletek
végrehajtása egy „bukott államiságú” területen.
Az US erôk tapasztalatai Szomáliában (1992-
94) – In.: Sereg szemle 2011, IX. évf. 1. sz.
pp.137-148. ISSN 2060-3924 és A lakott terüle-
ten vívott harc tapasztalatai és az aszimmetri-
kus hadviselés. (A libanoni háború tapasztala-
tai) – In.: Honvédségi szemle 2011, 65 évf. 4. sz.
pp.15-20. ISSN 2060-1506

5 FM 7-100 pp.V-VIII.
6 physical environment (terrain and weather)
7 nature and stability of state
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nyosabb jele a nagy vihart kavart az USA ál-
tal „adományozott” új alkotmány és iraki
zászló. 

Az iraki alkotmányt 2005. október 15-én
került elfogadásra. 2005. decemberben meg-
választották a 275 fôs parlamentet, koalíciós
tárgyalások után a kormány 2006. májusban
ült össze. A 2009. januári regionális és 2010.
márciusi országos választásokat követôen
2010. decemberbe alakult meg a napjaink-
ban is regnáló kormány. A köztársaság elnö-
ke Jalal Talabani, a miniszterelnök Nuri al-
Maliki, aki egyúttal a Védelmi- és a Belügy-
minisztériumot, valamint a Nemzetbiztonsá-
gi Tanácsot is vezeti. 

A szembenálló fél katonai képességei8 kö-
zötti jelentôs különbségek már a 2003-as in-
vázió mûveletei során nyilvánvalóvá váltak.
A szövetséges – különösen az amerikai -
erôk fegyverzeti-technológiai fölénye az
aszimmetrikus hadviselés irányába „sodorta”
az új renddel szembenálló erôket.

A rendelkezésre álló adatok alapján 2004
tavaszára – amikor a szunniták, a síiták fel-

kelése, majd egymás elleni polgárháborúja
megkezdôdött – az Irakban szolgáló ameri-
kai erôk létszáma egy idôre 108000 fôre
csökkent. A kialakult új helyzetben és az azt
követô években a szövetséges erôk létszáma
folyamatosan csökkent, míg az US erôké
2007 végéig nôtt. 

Ezen kívül nem szabad figyelmen kívül
hagyni az országban tartózkodó biztonsági
cégek (pl.: Blackwater) alkalmazottainak ma-
gas számát. Jelentôségüket mutatja, hogy bi-
zonyos idôszakokban számuk megegyezett a
hadszíntéren tartózkodó amerikai erôk szá-
mával. Ez a több mint 100000 „biztonsági al-
kalmazott”10 többnyire leszerelt katonaként
közvetve vagy közvetlenül az amerikai kor-
mányzat fizetési listáján szerepelt. Szintén
fontos elem, hogy ez a jelentôs számú fegyve-
res voltaképpen zsoldosként és nem harcos-
ként szolgált Irakban, akik nem minden eset-
ben tartották be a nemzetközi hadijogot!

A 2003-as invázió elôtt a megosztott or-
szágban a Szaddam rendszer idején csak a
hadsereg létszáma 300000 fô fölött volt,
melynek tagjai nem csak a külsô ellenséggel
szemben védték a rendszert. Ehhez képest a
szövetséges erôk 160000 fôs létszáma relatív
alacsonynak tekinthetô, még ha ehhez járul-
tak a biztonsági cégek és az IqDF (Iraqi
Defense Forces – Iraki Védelmi Erôk) is.

A szembenálló fél létszámának meghatáro-
zása szinte lehetetlen feladat, hiszen a konf-
liktus különbözô idôszakaiban folyamatosan
változott, csak különbözô – sokszor egymás-
nak ellentmondó - becslések vannak rá.  

A harmadik Öböl-háborúban különösen
fontos volt a technológiai képességek11 alkal-

AAzz  iirraakkii  hhaaddsszzíínnttéérreenn  
sszzoollggáállóó  UUSS  eerrôôkk  llééttsszzáámmaa99

DDááttuumm Az országban A környezô
szövetséges
országokban

2004. december 153 000 30 000

2005. december 160 000 30 000

2006. december 140 000 35 000

2007. december 160 000 30 000

2008. december 146 000 30 000

2009. december 100 000 30 000

2010. december 050 000 30 000

8 military capabilities
9 http://www.globalsecurity.org/military/ops/iraq

_orbat_es.htm Letöltés ideje: 2011.09.29.

10 Bizonyos források akár 180000 fô zsoldosról is
említést tesznek. Részletesen lásd: http://bizt-
pol.corvinusembassy.com/?module=corv-
inak&module_id=4&cid=6&scid=82 Letöltés
ideje: 2011.08.03.

11 technology
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mazása. A szövetséges (elsôsorban US) erôk
által már korábban is alkalmazott hatás ala-
pú mûveletek kiegészültek a hálózat közpon-
tú mûveletekkel. A háború iraki fegyveres
erôk ellen vívott konvencionális szakaszában
nem csak a technikai-technológiai lehetôsé-
gekben rejlô minôségi különbségek, hanem
az új eljárásmódok, a rendelkezésre álló esz-
közök újszerû alkalmazása volt az, ami a
meglepetés mellett biztosította a támadók
gyôzelmét az egyébként magasabb létszámú
iraki erôkkel szemben. 

Ugyanakkor el kell ismernünk, hogy a ha-
gyományos értelemben vett háború végét kö-
vetôen az aszimmetrikus hadviselés során
megindult a verseny a technológia és a töme-
gesen elterjedô IED-k, valamint a felkelôk
által alkalmazott eljárásmódok között. En-
nek leglátványosabb eredménye a különbözô
MRAP12 típusú eszközök megjelenése és el-
terjedése.

A háború aszimmetrikus képét erôsítet-
te, hogy Irak lakosságának kb. harmada az
ország öt legnagyobb városában él, amely
kiváló lehetôséget biztosított az ellenállók-
nak a lakott területen vívott harc és az
aszimmetrikus hadviselés nyújtotta elônyök
kiaknázására.13 Ezeknek a településeknek
az ellenôrzése mind a stratégiai helyzetük,
mind a lakosság magas koncentrációja mi-
att döntô fontosságú volt a hadviselô felek
számára.

Az információ14 és a média fontosságának
felismeréséhez az izraeli erôk tapasztalatai
segítették a szövetséges erôket. Különösen
2007-tôl nôtt meg az ún. „beépített” riporte-
rek fontossága, akik meghatározott ideig
egy-egy alegységgel együtt élték meg a min-
dennapok eseményeit. Ez a fajta média tevé-
kenység – kiegészülve a CIMIC-kel és PSY-
OPS-szal – nagyban segítette a hazai közvé-
leménnyel elfogadtatni a háború és az áldo-
zatvállalás szükségességét, hatásos ellenpro-
paganda tevékenységet tudott folytatni az el-
lenállókkal szemben.  

A külsô (nemzetközi) szervezetek15 tevé-
kenységébe olyan nem kormányzati szerve-
zetek tartoznak, melyek az ENSZ és más
nemzetközi szervezetek tevékenysége mel-
lett „független” résztvevôként próbálják a
háború okozta károkat enyhíteni. Itt ki kell
emelnem a US AID-et, amely nem nevezhe-
tô ugyan pártatlannak, de anyagi-pénzügyi
lehetôségeit figyelembe véve a Vöröskereszt/
Vörösfélhold-dal vetekszik. Ugyanakkor,
mint azt az ENSZ képviselet elleni támadás
is mutatta, az ellenállók válogatás nélküli tá-
madása a külföldi fél ellen, képes volt az or-
szágból ideiglenes távozásra kényszeríteni
egy olyan nemzetközi szervezetet, amely el-
sôsorban a helyi lakosság életkörülményein
próbált javítani.

A szociális, geográfiai/földrajzi környe-
zet16 az ország lakossága 2011-es becslések
alapján több mint 30 millió fô.17 Ez jelentôs-
nek mondható különösen, ha figyelembe
vesszük, hogy az ország nemrég esett át egy
több éves (polgár)háborún. 

A lakosság száma még úgy is viszonylag

12 mine resistant ambush protected – elsôsorban
az út mellett elhelyezett improvizált robbanó
eszközök elleni védelemmel rendelkezô kere-
kes harcjármû, amely speciális kialakításának
köszönhetôen képes hatékonyan megvédeni az
utasokat, ugyanakkor rendelkezik az ellenséges
erôk (felkelôk) leküzdéséhez szükséges manô-
verezô képességgel és tûzerôvel.

13 2009-es adatok alapján az öt legnépesebb város
lakossága: Bagdad 5,751 millió fô, Moszul
1,447 millió fô, Erbil 1,009 millió fô, Bászra
923000 fô, Esz Szulajmanijah 836000 fô.

14 information
15 external organizations
16 social demographics
17 https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/geos/iz.html Letöltés ideje:
2011.07.29.
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magasnak tekinthetô, amennyiben figyelem-
be vesszük, hogy az ENSZ Menekültügyi
Szervezete (UNHCR) szerint 3,3 millió fô
kényszerült elhagyni a háború miatt a szülô-
földjét (ezek jelentôs része az országon belü-
li migráció során menekült el).18 A többnyire
szomszédos országokban menekült táborok-
ban élô nagy számú iraki lakos nem csupán az
egyén és a család szintjén jelent problémát és
tragédiát, hanem a befogadó ország számára
is.19 Gondoljunk csak Libanon helyzetére,
amely az arab-izraeli háborúk kapcsán jóhi-
szemûen jelentôs számú palesztin menekül-
tet fogadott be. A palesztin lakosság évtize-
dek óta ideiglenesnek (!) szánt menekült
táborokban él, jogfosztott helyzete miatt esé-
lye sincs beilleszkedni a többségi társadalom-
ba, vagy visszatérni a szülôföldjére. Ilyen kilá-
tástalan helyzetben nem túl meglepô, hogy
ezek a menekültek, – akik adott esetben a la-
kosság 10%-át is alkothatják – különösen fo-
gékonyak a szélsôséges nézetekre és legalább
akkora veszélyt jelentenek az ôket jóhisze-
mûen befogadó ország számára, mint a nem-
zetközi biztonság számára. A fentiek figye-
lembe vételével felvetôdik a kérdés: vajon az
iraki menekültekre is hasonló sors vár?

A regionális és globális kapcsolatok20 vizs-
gálata során Irak helyzetét a szomszédos or-
szágokkal és a nagyhatalmakkal kialakult vi-
szonya határozza meg. Jordániával hagyo-
mányosan jó az irakiak kapcsolata, hiszen a
két állam mesterségesen került létrehozásra
az elsô világháborút követôen a francia-an-
gol megegyezés eredményeként. 1958-ban
rövid ideig perszonálunióban éltek, illetve
az Egyesült Arab Köztársaságban Egyip-

tommal és Szíriával közösen alkottak konfö-
derációt. 

Kuvaitot az irakiak még ma is a saját elsza-
kított tartományuknak tekintik, igaz az 1990-
es helyzethez képest már jelentôs elôrelépé-
sek és kölcsönös gesztusoknak köszönhetôen
javult a két ország kapcsolata. 

Szaúd-Arábia és Irak kapcsolata sokáig jó-
nak volt nevezhetô, hiszen a mindkét ország-
ban a szunnita vezetés volt hatalmon, vala-
mint a szaúdi kormányzat hivatalosan és
nem hivatalosan jelentôs pénzekkel támo-
gatta Irakot az elsô Öböl-háborúban. A két
ország kapcsolata Kuvait iraki megszállása
után romlott meg. Szaddam Huszein erôsza-
kos és fenyegetô viselkedése, arra kénysz-
erítette a szaúdi vezetést, hogy az Amerikai
Egyesült Államoktól kérjen segítséget és az
1991-es második Öböl-háború során a szö-
vetséges erôk fô hátországát alkossa. 

Irak és Irán viszonyát elsôsorban a síita-
szunnita ellentét21 határozza meg, amely
több száz évre nyúlik vissza, ehhez járul a
perzsák sok esetben érzett és éreztetett fel-
sôbbrendûségi tudata. A két ország kapcso-
latát nem csak a Shatt el-Arab folyó fölötti
ellenôrzés és az elsô Öböl-háború ma is élô
sebei nehezítik, hanem a kölcsönös törekvés
a szomszédos ország belpolitikájába való be-
avatkozásra. A XX. század második felében
Szaddam Huszein jelentôs politikai és anya-
gi eszközöket fordított az önálló Kuzisztán
létrehozására, mellyel egyrészt a szomszé-
dos országot kívánta gyengíteni, másrészt
regionális középhatalomként egy Irakkal
baráti – olajban gazdag – országot akart te-
remteni. Ennek ellensúlyozására a minden-
kori iráni vezetés támogatta az iraki kurdok

18 http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/ page?
page=49e486426# Letöltés ideje: 2011.08.04.

19 http://biztpol.corvinusembassy.com/?module
=corvinak&module_id=4&cid=6&scid=82
Letöltés ideje: 2011.08.03.

20 regional and global relationships

21 Ehhez kapcsolódik az ún. síita félhold”-tól való
félelem, amely alapján a relatív egységesnek te-
kintett iszlám világon belül felülkerekedik egy
alternatívát kínáló Iránból, Irakból, Szíriából és
Libanonból álló szövetség.
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önállósági törekvéseit. Ezzel azonban jelen-
tôs hibát követtek el: rövid távon ugyan sike-
rült megosztani az iraki erôket és a kurd
kérdés alku tárgyát képezhette az önálló
Kuzisztánnal szemben, de a kurd azon kevés
több milliós népcsoport egyike, amelyik nem
rendelkezik önálló országgal és ugyanúgy él-
nek kurdok Irakban, mint Iránban vagy Tö-
rökországban. A kurdok egyetlen önálló or-
szágban történô egyesítése pedig nem csak
egy-egy ország belpolitikai ügye, hanem az
egész térség biztonságát meghatározó és be-
folyásoló tényezô. 

Ehhez kapcsolódva a török-iraki kapcsola-
tokat elsôsorban a kurd kérdés határozta,
határozza meg. Gondoljunk csak a török
hadsereg 2007-2008-as tevékenységére, ami-
kor kezdetben csak repülôgépekkel támadta
a Kurd Munkáspárt állásait, majd a száraz-
földi erôk hadüzent nélkül behatoltak és tisz-
togató mûveleteket hajtottak végre a függet-
len Irak területén…22 A másik meghatározó
tényezô a térségben, amely legalább akkor
jelentôséggel és értékkel bír, mint az olaj: az
ivóvíz. A török Dél-Anatólia project alapján
már hosszú ideje folyik a Tigris és az Eufrá-
tesz folyók vízállásának szabályozása, duz-
zasztó gátak és vízgyûjtô medencék kialakí-
tása, annak érdekében, hogy Törökország
legelmaradottabb, ugyanakkor termôföld-
ben gazdag régióját fejlesszék. Ennek kap-
csán megvalósult feladatok (pl.: Atatürk-
víztározó) jelentôs mértékben csökkentették
a térség két meghatározó folyójának szom-
szédos országokra vonatkozó vízhozamát.
Nem csak Irak, hanem Szíria is aktívan tilta-
kozott a folyók török szabályozása ellen, hi-
szen a termôföldek elsivatagosodása részben
a folyók csökkenô vízhozama miatt követke-

zett be. A víz megosztás már hosszabb ideje
a nemzetközi tárgyalások fontos részét képe-
zi, de megnyugtató, mindenki számára elfo-
gadható eredmény még nem született.  

Szíria és Irak kapcsolatár kezdetben a
pánarab mozgalom keretein belül az Izrael
ellenesség valamint az Egyesült Arab Köz-
társaságban való részvétel határozta meg.
Késôbb, a konföderáció felbomlása után Szí-
ria közeledni kezdett Irán felé, amely napja-
inkban is meghatározza a két ország kapcso-
latát. A Szíriát kisebbségben irányító alav-
iták23 helyzete hasonló a szunniták korábbi
iraki helyzetéhez. 

Az ENSZ BT állandó tagjai közül az USA
és Nagy- Britannia már a kezdetektôl váll-
vetve vett részt az iraki konfliktus „megol-
dásában”. Franciaország, illetve különösen
Oroszország és Kína viszonya és hozzáállása
a helyzet kezeléséhez jelentôsen különbö-
zött-különbözik. Elsôsorban Kína esetében a
nyersanyagok biztosítása (olaj) az elsôdleges
és kevésbé foglalkozik olyan politikai meg-
fontolásokkal, mint a „demokrácia terjeszté-
se”.24 Természetesen, az Amerikai Egyesült
Államok esetében is tagadhatatlan a Carter-
doktrína és a gazdasági szükségszerûség léte-
zése, de ez utóbbi fél sok esetben igyekszik a
gazdasági célokat politikai és ideológiai
szempontból látni és láttatni. 

Az amerikai nemzeti akarat25 sebezhetô-
ségét legjobban az élôerô veszteségek mérté-
ke tükrözi. Hosszát és a veszteségek mérté-
két tekintve ugyan nem vetekszik a vietnámi
háború traumájával, de a XXI. század körül-
ményei között igen meghatározó szerepet
tölt be az amerikai társadalomban. Amellett,
hogy a lakosság büszke a katonáira, sok eset-
ben nem tud azonosulni a céllal, amelyben

22 Bizonyos esetekben még napjainkban is zászló-
alj erejû török harccsoportok hatolnak be
Észak-Irak területére, miközben üldözik a kurd
erôket.

23 Az iszlám síita ágához tartozik, sokan eretnek-
ként tekintenek az alavita vallás követôire.

24 ROSTOVÁNYI p.401. és pp. 406-407.
25 national will

147-.qxd  2011.09.12.  12:43  Page 152



nem csak a halottak, hanem különösen a se-
besültek számát tekintve magas. Ez részben
a különbözô típusú védôeszközök (rendsze-
rek) hatékonyságának köszönhetô, ugyanak-
kor tudomásul kell venni, hogy minden tá-
madás ellen ezek az eszközök sem képesek
megvédeni a katonát. 

Történelmi tapasztalatok alapján a ren-
delkezésre álló idô27 mindig a hazai félnek
kedvez. Így van ez Irak esetében is. Mind a
nemzetközi közösség, mind a legnagyobb
kontingenst adó USA közvéleménye belefá-
radt az elhúzódó és költséges háborúban.
Az élôerô veszteséget túlságosan magasnak
tartja. Ezt legkésôbb 2006 elejére felismerte
az Amerikai Egyesült Államok kormányzata
és megkezdte olyan opciók kidolgozását,
amelyek már nem a korábbi maximális cél
elérésével, hanem egy mindenki számára el-
fogadható status quo kialakításával számol-

tak.28 Ennek részét képezi a csapatkivoná-
sok ütemtervének, az Irakban tevékenykedô
erôk feladatainak meghatározása is.

Gazdasági lehetôségek29 figyelembe vétele
során az egyik legfontosabb tényezô az urba-
nizáció helyzete. Amint arra korábban is
utaltam Irak lakosságának körülbelül harma-
da az ország öt városában él. Ez ugyan – el-
méletileg – biztosítja a lakosság koncentráci-
óját az ipari fejlôdéshez, de ehhez még szük-
séges a munkaképes és jól képzett lakosság is.
Egyes adatok szerint azonban a jól képzett la-
kosság jelentôs része nyugati országokba
emigrált.30 A kiugróan magas népszaporulat
miatt az országban maradók döntô többsége
kiskorú. Itt jelenik meg a közoktatás, illetve
hiányának a szerepe. A korábbi idôszak anar-
chikus helyzete miatt az állami iskolák nem
vagy csak korlátozott hatékonysággal mûköd-
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Év US erôk Szövetséges Nemzetközi IqSF Iraki civil Iraki veszteség MMiinndd--
erôk erôk összesen összesen öösssszzeesseenn

2003 486 94 580 n.a. n.a. n.a. 558800

2004 849 57 906 n.a. n.a. n.a. 990066

2005 846 51 897 2545 5 680 8 225 99  112222

2006 822 50 872 2091 16 564 18 655 1199  552277

2007 904 57 961 1830 17 108 18 938 1199  889999

2008 314 8 322 1070 4859 5 929 66  225511

2009 149 1 150 515 2604 3 119 33  226699

2010 60 0 60 468 2360 2 828 22  888888

2011 44 0 44 300 934 1 234 11  227788

Összesen 4474 318 4792 8819 50 109 58 928 6633  772200

26 http://icasualties.org/Iraq/index.aspx Letöltés
ideje: 2011.07.29.

27 time

28 BAKER –HAMILTON könyvében pont ezt a
lehetôséget részletezik.

29 economics
30 ROSTOVÁNYI pp. 407-408.
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tek, ezért a fiatalok között viszonylag ala-
csony a szakképzett munkaerô. Az arab tár-
sadalmak jellegzetességeinek megfelelôen a
fiatalok (elsôsorban fiúk) a különbözô med-
reszékben tanulnak, amely a vallási és nem a
szakmai tudást helyezi elôtérbe. Ennek meg-
felelôen a lakosság döntô része vallásilag fa-
natizált és nem tudományosan/szakmailag
felkészült emberekbôl áll. 

Ennek megfelelôen a felkelôk is hamar
felismerték gazdasági és katonai jellegû
hátrányaikat a szövetséges – elsôsorban –
US erôkhöz képest. Ugyanakkor ennek el-
lensúlyozására a szimmetrikus helyett áttér-
tek az aszimmetrikus hadviselésre, amely
lehetôséget biztosított, hogy felvegyék a
küzdelmet egy gazdasági és katonai szuper-
hatalommal, ha nem is a gyôzelem, de a tár-
gyalásos-konszenzusos rendezés reményé-
ben. Itt kell kiemelnem, hogy a legfontosabb
élôerô veszteség mellett, a nyugati társadal-
mak másik gyenge pontja a háború, a hadi-
technikai eszközök üzemben tartásának költ-
sége. Ennek megfelelôen, mint azt a tapasz-
talatok is mutatják, még a legjobban felsze-
relt, legjobban páncélozott harcjármûvet is el
lehet pusztítani a páncéltörô eszközök vagy
IED-k tömeges alkalmazásával. Ilyenkor a
felkelôk részérôl egy néhány (száz) dolláros
egyszerû eszközzel meg lehet semmisíteni
egy több millió dolláros harcjármûvet. 

Szintén nem szabad figyelmen kívül hagy-
ni a szembenálló felek gazdasági lehetôsége-
it sem. A szövetséges erôk különösen érzé-
kenyek az utánpótlási lehetôségeikre, ugyan-
akkor ez legalább annyira fontos a felkelôk
számára is. Az iraki tapasztalatok kiválóan
bizonyították, amennyiben sikerül a helyi
szimpatizánsokat leválasztani az ellenállók-
ról, akkor a különbözô fegyver lerakatok fel-
számolása is sokkal hatékonyabbá válik, rá-
adásul a felkelôk is egyre kevésbé tudják pó-
tolni a kiesett raktári készleteket, ami jelen-
tôsen csökkenti az aktivitásukat. 

Összességében megállapítható, hogy stra-
tégiai helyzete és nyersanyagkészletei miatt
Irak jövôjét nem csak az ország lakossága
határozza meg, hanem a környezô országok
és a nagyhatalmak is. Ez viszont nem a meg-
oldás keresését, hanem az érintett felek
egyéni érdekeinek érvényesülését jelenti,
amely konzerválja és nem megoldja a prob-
lémákat. Évekre, talán évtizedekre, el lehet
odázni a kurd autonómia, az ország vallási és
etnikai megosztottságának kérdését, de
mindaddig, amíg az olaj a világgazdaság
meghatározó nyersanyaga marad, addig min-
dig kell számolni a külföldi országok befolyá-
solási törekvéseivel. A külsô befolyásoló té-
nyezôk pedig mindig a megosztottság és nem
az egység irányába hatnak…

Szintén a térség felzárkózásának lehetô-
ségeit korlátozzák azon felmérések ered-
ményei, melyek szerint a XX. század utolsó
negyedében az arab világban a közvetlen
tôkebefektetések mindössze 1%-a tör-
tént,31 amely az arab elszigetelôdésére utal.
Ez olyan, mintha az arab világ a világgazda-
ságtól függetlenül próbálná megoldani a
problémáit, holott a világgazdaság esemé-
nyei (például a nyersanyagok árának alaku-
lása) ugyanúgy hatnak a világ minden tér-
ségében!
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31 ROSTOVÁNYI p.409.
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PPRROOPPAAGGAANNDDAA  ÉÉSS  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓSS
MMÛÛVVEELLEETTEEKK

Minden fegyveres konfliktusnak van egy
politikai dimenziója, melyben a világ – mind
az érintett állam (államok) társadalma, mind
a nemzetközi közvélemény – egyik vagy má-
sik oldalra áll és erkölcsi ítéletet hoz. Min-
den hadviselô számára fontos e politikai és
média dimenziót pozitívan befolyásolni:
mozgósítani a társadalom erôforrásait; meg-
gyôzni a polgárokat, hogy létkérdés megvív-
ni a harcot; meggyôzni a szövetségeseket,
hogy alapvetô érdekük fûzôdik a támogatás
fenntartásához; meggyôzni az ellenséget,
hogy kudarcra van ítélve, és meggyôzni a
semlegeseket, hogy álljanak a „jó” oldalra. 

E közvéleményt befolyásoló tevékenysé-
get korábban propagandának nevezték, és
különösebb szégyenkezés nélkül folytatták.
Mára a „propaganda” gyakorlatilag egyenér-
tékûvé vált a „végtelenségig ismételt manipu-
latív hazugságok özöne” kifejezéssel. De a
propaganda békében és háborúban egyaránt
annyira fontos, hogy minden állam és min-
den nem-állami hadviselô (és minden politi-
kai párt, minden politikus, és minden üzleti
vállalkozás is) továbbra is folytatja – csak új1

megnevezéseket alkalmaz. A ma leggyakrab-
ban alkalmazott két kifejezés a „stratégiai
kommunikáció” hadászati és politikai szinte-
ken, és „információs mûveletek” a hadmûve-
leti és harcászati szinteken.  

A könnyen hozzáférhetô doktrínai kiad-
ványok és tudományos elemzések2 éles kü-
lönbséget tesznek propaganda és információs
mûveletek között. Leegyszerûsítve a magya-
rázatokat, az ellenség propaganda tevékeny-
séget folytat, a saját oldal stratégiai kommuni-
kációs és információs mûveleteket hajt végre.
A propaganda gátlástalan, félretol minden
szabályt és korlátot, féligazságokat és hazug-
ságokat alkalmaz, célja befolyásolni a teljes
információs dimenziót: ellenséget, saját erô-
ket, saját társadalmat, szövetségeseket, kívül-
állókat. A stratégiai kommunikáció és az in-
formációs mûveletek szabályokat követnek,
és nem tartalmaznak valótlan információkat,
céljuk befolyásolni az ellenséget és az ellensé-
ges társadalmat, de nem irányulnak a saját
erôk, saját társadalom és a szövetségesek felé. 

A NATO doktrína szerint a stratégiai kom-
munikáció „a NATO kommunikációs tevé-
kenységek és képességek – a követelmények-
tôl függôen a nyilvános diplomácia, közvéle-
mény tájékoztatása, információs mûveletek,
lélektani mûveletek – összehangolt és köve-
telményeknek megfelelô alkalmazása a Szö-
vetség irányelveinek, mûveleteinek és tevé-

KISS ÁLMOS PÉTER: 
INFORMÁCIÓS MÛVELETEK ASZIMMETRIKUS

KONFLIKTUSOKBAN

1 Az „információs mûveletek” az Egyesült Álla-
mok fegyveres erôitôl származik (Information
Operations – IO). Viszonylag új kifejezés: a
Infor-mation Operations- FM 100-6, Washing-
ton DC, Department of the Army, 1996 a leg-
korábbi doktrínációs okmány, amit a szerzô ez-
zel a címmel talált. 

2 Ward, Brad  M.: Strategic Influence Operations
– The Information Connection, Carlisle Bar-
racks PA, War College, 2003. csak egy a nagyon
sok közûl.

156.qxd  2011.09.12.  12:43  Page 156



ÖSSZHADERÔNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA 115577

kenységének támogatása érdekében, és a NA-
TO céljainak elômozdítása érdekében.”3A
doktrína szerint az információs mûveletek
„egy katonai funkció, mely útmutatást ad és
összehangolja a katonai információs tevé-
kenységeket annak érdekében, hogy azok a
Szövetség feladatainak támogatása céljából a
kívánt hatásokat gyakorolják az ellenfelek,
potenciális ellenfelek és más, az Északatlanti
Tanács által jóváhagyott  entitások akaratára,
helyzetértelmezésére és képességeire”. 4

A Magyar Honvédség összhaderônemi
doktrínája az információs mûveleteket a har-
ci támogatások közé sorolja, és az alábbi
meghatározást adja:5

AAzz  iinnffoorrmmáácciióóss  mmûûvveelleetteekk  ...... azon koor-
dinált tevékenységeket jelentik, melyek a
szemben álló fél információira, távközlési
információs rendszereire (CIS) gyakorolt
ráhatásokkal képesek támogatni a döntés-
hozókat a politikai és katonai célkitûzése-
ik elérésében, úgy, hogy emellett a saját
hasonló rendszereket hatékonyan kihasz-
nálják és megóvják.

AAzz  iinnffoorrmmáácciióóss  mmûûvveelleetteekk  ccéélljjaa:: Az in-
formációs fölény, végsô soron a vezetési
fölény elérésével a hadmûveleti elôny
megszerzése, ezáltal biztosítva az informá-
ciós fölény birtokosa számára azt, hogy a
vezetési rendszereit és azok képességeit
kihasználva hadmûveleti elônyre tegyen
szert, vagy a hadmûveletet úgy vezesse és
irányítsa, hogy az ellenséget megfossza a
képességeitôl.

AAzz  iinnffoorrmmáácciióóss  mmûûvveelleetteekk  tteerrüülleetteeii:: A
lélektani mûveletek, a katonai megtévesz-

tés, a mûveleti biztonság, az információ-
biztonság, a fizikai megsemmisítés és az
elektronikai hadviselés.
E meghatározások kiválóan leírják a stra-

tégiai kommunikáció és az információs mû-
veletek katonai értelmezését – de egy aszim-
metrikus konfliktust nem lehet kizárólag ka-
tonai doktrínák mentén, kizárólag katonai
eszközökkel megvívni. Az állam valamennyi
hatalmi eszközét integrálni kell a siker érde-
kében, és az integráció különösen fontos az
információs környezetben. Ezen túlmenôen
az aszimmetrikus mûveleteket támogató
stratégiai kommunikáció a különleges szak-
mai kihívás mellett gyakran jogi és etikai
kérdôjeleket is fölvet: a lélektani hadviselés
és megtévesztés például teljesen elfogadható
tevékenységek egy ellenséges állam lakossá-
ga és fegyveres erôi ellen – de mennyire elfo-
gadhatóak ha a harc saját területen, saját ál-
lampolgárok között folyik? 

AASSZZIIMMMMEETTRRIIKKUUSS  HHAADDVVIISSEELLÉÉSS  ÉÉSS
SSTTRRAATTÉÉGGIIAAII  KKOOMMMMUUNNIIKKÁÁCCIIÓÓ

Egy aszimmetrikus konfliktus inkább erô-
szakkal teli versenyszínházi elôadás, sem-
mint háború. A színpadon a szembenálló fe-
lek a hazai és a nemzetközi közvélemény tá-
mogatásáért játszanak, és a siker érdekében
saját javukra próbálják alakítani az informá-
ciós környezetet. A fegyveres harc média
esemény, melynek célja a harcoló felek „üze-
neteinek” alátámasztása, bizonyítása. Ezt a
nem-állami hadviselô jobban és mélyebben
érti, mint a biztonsági erôk, az alkotmányos
kormány, vagy a megtámadott társadalom.6

Harctevékenysége három fô irányvonalat kö-
vet (legális politikai tevékenység – a tett pro-
pagandája – biztonság és túlélés), melyeket

3 Public Affairs Handbook, Allied Command
Operations - Allied Command Transformation,
2010. http://www.au.af.mil/pace/handbooks/
pa_handbook_nato.pdf, p. 314.

4 Public Affairs Handbook, p. 342.
5 Magyar Honvédség Összhaderônemi Doktríná-

ja, 2. Kiadás, HM-HVK, MH DSZOFT kód:
11313

6 Cordesman, Anthony H.: The “Gaza War:” A
Strategic Analysis, Washington DC,  Center
For Strategic and International Studies, 2009. 
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szorosan integrál a stratégiai kommunikáci-
ós mûveletekkel. Végsô célja egy társadalmi
Stockholm szindróma7 kiváltásával megtörni
a tásadalom erkölcsi tartását és ellenál-
lóképességét, a minimumra csökkenteni az
állam támogatottságát, növelni saját támoga-
tottságát és kikényszeríteni a polgárok jelen-
tôs hányadának támogatását. 

A nem állami hadviselô elônyt élvez az ál-
lammal szemben: a forradalmár romantikus
alak: Robin Hood, Dózsa a tüzes trónon, a
halott Marat a fürdôkádban, Che Guevara a
szocialista jövôbe révedô tekintettel. Nemes
célja (szabadság, nemzeti önrendelkezés, a
javak igazságosabb elosztása) nevében elkö-
vethet szörnyû atrocitásokat, manipulálhat-
ja az információs környezetet, alkalmazhat-
ja a legnemtelenebb eszközöket – a közvéle-
mény mégis elnézô és megértô magatartást
tanúsít.8 Valós sérelmek felnagyításával, az
üldöztetés és szenvedés hangsúlyozásával, a
biztonsági erôk démonizálásával a nem-álla-

mi hadviselô egy áldozati narratívát teremt,
és egy szebb, jobb, igazságosabb jövôt ígér.
Feladata nem különösebben nehéz: a leg-
igazságosabb, legdemokratikusabb, legin-
kább jogkövetô társadalmakban is léteznek
igazságtalanságok és sérelmek, amelyekbôl
vallási, etnikai vagy gazdasági krízist (ideális
esetben egyszerre mindhármat) lehet ger-
jeszteni. Könnyû dolog többszörösen felna-
gyított számokkal és ügyes kamera munká-
val a katonai mûveletekkel járó valódi pusz-
tulást és szenvedést eltúlozni, valós és kita-
lált történetek köré tanuk beszámolóival és
videó felvételekkel alátámasztott legenda-
kört teremteni.9

Ezzel szemben a biztonsági erôk tevékeny-
ségét gyanakvás, az állam politikai vezetôi-
nek és szóvivôinek nyilatkozatait kételkedés
kíséri. E kételkedô hozzáállás többnyire nem
alaptalan: mind a jelen tanulmányban elem-
zett konfliktusok során, mind más konfliktu-
sokban történtek jogsértések az állam intéz-
ményei (elsôsorban a biztonsági erôk) részé-
rôl, és hangzottak el nyilatkozatok, amelyek
késôbb valótlannak bizonyultak. Talán még
az is indokolt, ha a nemzetközi közvélemény
az állam képviselôivel és intézményeivel
szemben szigorúbb erkölcsi, jogi és politikai
követelményeket támaszt, mint a felkelôkkel
szemben. A kormány legitimációjának egyik
pillére az, hogy garantálja a közbiztonságot,
végrehajtja, betartatja és betartja a törvénye-
ket. Az állami intézmények törvényszegô
vagy részrehajló magatartása e legitimációt
fenyegeti. Ugyanakkor a korszerû digitális

7 Egy stockholmi bankrablási kísérletet követô,
több napos túszdráma során az elkövetôk ki-
szolgáltatott helyzetben lévô foglyaikat idôn-
ként bántalmazták és halállal fenyegették, más-
kor figyelmet, törôdést, némi felületes kedves-
séget tanúsítottak irántuk. A túszok egy idô
után vonzalmat kezdtek érezni fogva tartóik
iránt, azonosultak velük, és közös ellenségnek
tekintették a rendôrséget, amely ki akarta sza-
badítani ôket. (1973) Ez a kiszolgáltatott, sú-
lyos veszélynek kitett ember egyik lehetséges
lélektani védekezési mechanizmusa. (Mohás
Lívia pszichológus személyes közlése)  A „tár-
sadalmi Stockholm-szindróma” (societal Stock-
holm syndrome) kifejezés K. P. S. Gill indiai
rendôrtábornoktól származik. Mahadevan,
Prem: The Gill Doctrine – A Model for 21st
Century Counter-terrorism? 2008. április,
Faultlines, New Delhi, Volume 19,
http://satp.org/satporgtp/publication/fault-
lines/volume19/Article1.htm 

8 E magatartás gyakran még az érintett állam vé-
leményformáló elitjére is igaz. 

9 Ilyen modern legendakör a szerbek kollektív
bûnösségét bizonyítani hivatott „srebrenicai
népirtás,” és a Jugoszlávia elleni NATO táma-
dást igazoló „racaki mészárlás.” Mindkettô
többé-kevésbé tényszerû eseményeken alap-
szik, de a köréjük fûzött legendák, hamis infor-
mációk és tényeket torzító propaganda követ-
keztében mára megkérdôjelezhetetlen dogmák
alapköveivé váltak. 
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technológia és az internet valószínûsítik,
hogy a legkisebb jogsértés is gyorsan nyilvá-
nosságra kerül, és még akkor is súlyos kárt
okoz, ha késôbb kiderül, hogy csak egy pro-
paganda-buborék volt. Nem elég tehát jog-
követô magatartást tanúsítani – jogkövetô-
nek is kell látszani. 

Fölösleges e kettôs mérce miatt bosszan-
kodni – egyszerûen tudomásul kell vennünk,
hogy a harcot a valódi világban kell megvív-
ni, és a valódi világ ritkán igazságos és fair.
Tudomásul kell vennünk, hogy egy intelli-
gens, gondolkodó, kezdeményezô ellenféllel
állunk szemben, aki gyorsan alkalmazkodik a
változó környezethez, minden eszközt ki-
használ a siker érdekében – és mestere a
propagandának. 

A kormánynak nincs választási lehetôsége:

fô mûveletei irányvonalait11 ugyanúgy integ-
rálnia kell kel a stratégiai kommunikációs
irányvonallal mint ahogy az ellenfél teszi azt,
és minden mûveleti irányvonalnak, és min-
den mûveletnek is kell legyen saját, integrált
információs mûveleti összetevôje. Ehhez je-
lentôs erôforrásokat kell elkülönítenie az in-
formációs környezet befolyásolására; meg
kell találnia azokat az eszközöket és eljárá-
sokat, amelyekkel semlegesíteni tudja a
nem-állami hadviselôk propagandáját, és
meg tudja gyôzni a világot, hogy az igazság
az állam oldalán áll. A cél sokkal inkább a
közvélemény meggyôzése a felkelés elleni
harc helyességérôl, semmint a vita és kritika
elfojtása vagy az intézményi hazudozás. Eh-
hez azonosítani kell a cél-közönségeket és a

A nem-állami hadviselô célja: társadalmi Stockholm szindróma kiválásán keresztül növelni 
támogatottságukat és rákényszeríteni akaratukat a társadalomra.10

10 A Counterinsurgency - FM 3-24/MCWP 3-33.5,
Washington DC, Department of the Army,
2006. szabályzat 5-1 ábrája alapján (p. 5-3).

11 A nem-állami hadviselô katonai erejét pusztíta-
ni – elszigetelni a nem-állami hadviselôt a nép-
tôl – helyreállítani a társadalmi rendet és kor-
mány hatalmát.
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megszólításukhoz leginkább alkalmas médi-
umokat; meg kell találni azokat az eszközö-
ket, amelyekkel a felkelôket el lehet szigetel-
ni a médiumoktól, és el kell érni, hogy a
konfliktus hazai és nemzetközi értékelése ne
a felkelôk propagandája, hanem a kormány
értékrendje szerint történjen – a kormány le-
gyen a megbízható információk fô forrása.
És meg kell találni azokat az eszközöket,
amelyekkel felelôtlen riporterek és hamis in-
formációkat közlô hírszolgálatok magatartá-
sát szankcionálni lehet. 

EESSEETT--TTAANNUULLMMÁÁNNYYOOKK

A hagyományos és aszimmetrikus konflik-
tusok között van egy alapvetô különbség.
Hagyományos háborúkban a hadmûveletek
nagyrészt függetlenek a háborúhoz vezetô és
azt fenntartó politikai és társadalmi körül-
ményektôl; a tapasztalatok gyakran közvet-
lenül hasznosíthatóak más hadszíntereken,

vagy akár más háborúkban. Az aszimmetri-
kus hadviselésre ez nem áll: a konfliktust ki-
váltó és azt életben tartó társadalmi-poli-
tikai-gazdasági körülmények meghatározzák
a harcászati eljárásokat és a hadmûveleteket
is, és annyira egyediek, hogy a tapasztalato-
kat csak nagyon korlátozott mértékben –
vagy egyáltalán nem – lehet alkalmazni más
konfliktusok során.12 Ez méginkább érvényes
a stratégiai kommunikációra és az informá-
ciós mûveletekre, mert a társadalmi, gazda-
sági és politikai körülmények mellett a helyi
kulturális környezet is meghatározó szerepet
játszik. Irakban sikerrel alkalmazott eljárá-
sok valószínûleg nem válnának be Afganisz-
tánban; még Irak egyik körzetében bevált el-

A biztonsági erôk feladata: mérsékelni a társadalmi Stockholm szindróma hatását és növelni 
a kormányt aktívan támogató polgárok számát.

12 Kiss Álmos Péter: Átvihetôk-e az aszimmetri-
kus hadviselés tapasztalatai? Hadtudomány,
Budapest, 2009. elektronikus szám, 
http://mhtt.eu/hadtudomany/2009/2009_elek-
tronikus/2009_e_8.pdf
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járások sem biztos, hogy egy másik – akár
szomszédos – körzetben beválnának. 

Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy más ál-
lamok erôinek akár expedíciós hadszíntere-
ken, akár saját környezetben szerzett tapasz-
talatait nem érdemes tanulmányozni. Ellen-
kezôleg: e tapasztalatok felbecsülhetetlen
értékû nyersanyagok – de csak nyersanyag-
ok. A tapasztalatokból le tudjuk szûrni az ál-
talános érvényû alapelveket, amelyeket az-
tán be lehet épiteni a saját fegyveres erôk
doktrínáiba és felkészítésébe. A következô
esettanulmányok ilyen nyersanyagok: rávilá-
gítanak a felkelés elleni mûveletek különle-
ges körülményei között végrehajtott infor-
mációs mûveletek néhány sajátosságára. 

PPaannddzzssáább  11998800--119999441133

A pandzsábi szikh felkelés számos kiváltó
okra vezethetô vissza, a gazdasági és társa-
dalmi problémáktól a szikh vallás átpolitizá-
lásán és a miniszterelnök machinációin át a
szikh diaszpóra uszításáig. A felkelôk célja
Khalisztán (a szuverén szikh teokratikus ál-
lam) megteremtése volt. A célhoz vezetô
utat az anarchiában vélték felfedezni: terro-
rista támadásokkal, féktelen erôszakkal, tö-
megek mozgósításával hosszú idôn át folya-
matosan a lehetô legnagyobb káoszt okozni,
amíg az indiai társadalom és kormány bele-
fáradnak a harcba és elfogadják Khalisztán
függetlenségét, vagy a nemzetközi közösség

belefárad a Pandzsábból naponta érkezô
rossz hírekbe és rákényszeríti Indiát, hogy já-
ruljon hozzá a függetlenséghez.

Az információs környezetben a állami és
szövetségi kormányok hátrányban voltak.
Egyáltalán nem volt világos, hogy az állam
politikai elitje el akarj-e egyáltalán fojtani a
felkelést, vagy inkább meg akarja lovagolni
azt saját céljai érdekében. A szövetségi kor-
mány számára Pandzsáb csak a számos sür-
gôsen megoldandó probléma egyike volt.
Más pártok dominálták az állami és más
pártok a szövetségi törvényhozást és kor-
mányt – ami a várható ellentmondásokhoz
és komplikációkhoz vezetett. Így a kormá-
nyok üzenetei zavarosak, félreérthetôek,
gyengék és gyakran egymásnak ellentmon-
dóak voltak. 

Ezzel szemben a felkelôknek egyetlen
ügyük, egyetlen céljuk, egyetlen üzenetük
volt – Khalisztán függetlensége. A „kor szel-
leme” a felkelôk oldalán volt: mivel forradal-
márok voltak, nem tehettek semmi rosszat a
véleményformálók szemében. Elkövethettek
kimondhatatlan atrocitásokat, manipulálhat-
ták a sajtót, megfélemlíthették a segély-szer-
vezetek dolgozóit, félrevezethették a „füg-
getlen megfigyelôket” – jóhiszemûségük
mégsem szenvedett csorbát, és a legalapve-
tôbb emberi normákat sértô tevékenységük-
re is született mentség. 

Khalisztán hangját valamennyire tompí-
totta a cenzúra – de ez egy negatív eszköz,
mely nem képes helyettesíteni a pozitív üze-
netet. Ezen túlmenôen a cenzúrát föl kellett
oldani azokban az idôszakokban, amikor a
kormány kiegyezést keresett. Ez lehetôséget
adott a felkelôknek, hogy üzenetüket han-
goztassák. A V.P. Singh és Csandra Sekár
kormányok két éve (1989-91) különösen ta-
nulságos: a Khalisztán mozgalom a növekvô
terrorizmussal párhuzamosan egy mesteri
stratégiai kommunikációs hadjáratot indí-
tott. A meggyôzô információs mûveletek, a

13 Jelen szakasz két legfontosabb forrása: Sahni,
Ajai: Free Speech in an Age of Violence – The
Challenge of Non-governmental Suppression,
in  K.P.S. Gill and Ajay Sahni (szerk.): Terror
and Containment – Perspectives of India’s
Internal Security, New Delhi, Gyan Publishing
House Ltd, 2000. ISBN:81-212-0712-6, pp 161-
182 Gill, Kanwar Pal Singh: Endgame In
Punjab: 1988-1993, New Delhi, South Asia
Terrorism Portal, 2001. http://www.satp.org/sat-
porgtp/publication/faultlines/volume1/Fault1-
kpstext.htm  
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sikeres katonai akciók szinergiája, valamint
az állami és központi kormányok határozat-
lansága következtében 1991-ben a felkelôk
közel álltak a gyôzelemhez.

A felkelôk kiadták a „Panth14 magatartási
szabályzatát” a hírmédiumok számára és tel-
jes együttmûködést követeltek a sajtó-, rá-
dió- és TV-fórumoktól. A szabályzatot erô-
szakkal hajtották végre: szerkesztôket, újság-
írókat, TV bemondókat, újságárusokat gyil-
koltak meg, gyakran látványos brutalitással.
Az elkövetôk gyakran fogságba estek vagy
meghaltak a rendôrséggel folytatott harcban,
de a  médiumokat sikerült megfélemlíteni:
egy ideig szigorúan tartották magukat a sza-
bályzathoz.15

A front-szervezetek tömeg-rendezvénye-
ket szerveztek, melyek az áldozati narratíva
és a mártíromság-mitológia építôkövei vol-
tak. Mindennapos esemény volt a városok
életét megbénító sztrájk, az utak és vasutak
forgalmát akadályozó tüntetés, az elesett fel-
kelôk tiszteletére tartott ima-gyûlés. Minden
rendôri intézkedés után aktivisták csoportja
zaklatta a rendôrôrsöket és a magas rendfo-

kozatú tiszteket16 (és igyekezett kiprovokálni
a letartóztatást). A gurudwarák (a szikh
templomok) kiváló propaganda fórumnak
bizonyultak a közösségi öntudat ébresztését
és növelését szolgáló vallási rendezvények so-
rán. Az események súlyához szükséges töme-
get kényszerrel mozgósították: a falusi taná-
csok parancsot kaptak, hogy állítsák ki a meg-
kívánt létszámot; a szállításhoz buszokat és
teherautókat foglaltak le; a gurudwarák
hangszórói közölték, hogy hol és mikor kell
gyülekezni és tudtul adták, hogy az engedet-
lenség súlyos következményekkel jár. Az üze-
net világos volt – nem volt engedetlenség.17

A tömegeket mozgósító programokat egy
emberi jogi kampány egészítette ki, melyben
a front szervezetek elkötelezett aktivistái
mellett sokan politikai opportunizmusból
vettek részt, másokra inkább a lenini „hasz-
nos idióták” kifejezés illett. Ebben az idô-
szakban a felkelôk havonta 200 embert öltek
meg, de az emberi jogi aktivisták csak a
rendôri intézkedésekben láttak elítélni va-
lót: minden letartóztatás „ártatlan polgáro-
kat” sújtott; minden felkelô halála „megren-
dezett kivégzés” volt. Az indiai és nemzet-
közi sajtó tele volt „jogsértô” rendôri intéz-
kedésekrôl szóló jelentésekkel; minden
esetben „tudott dolog” volt, hogy „egy köze-
li faluban” vagy más, közelebbrôl meg nem
határozható helyen történtek, és az esemény

14 A „Panth” a szikhek közössége szerte a világon
– olyasmi mint a muszlimoknak az umma. A
szabályzat fontosabb követelményei: megtiltott
bizonyos szavakat és kifejezéseket (pl. atankva-
di – terrorista pandzsábi nyelven); megtiltott
minden nem-pandzsábi nyelvû adást; khal-
isztáni sajtóközleményeket és propaganda
anyagot módosítás (állami médium esetén cen-
zúra) nélkül kellett közölni; változtatásokat
kellett végrehajtani a személyi állományban és
a programokban; nôi TV bemondóknak el kel-
lett takarniuk a hajukat.

15 Egyetlen média-csoport, a Hind Samachar
Group tagadta meg az engedelmességet; védel-
mére a kormány nagy erôket (esetenként akár
két rendôr zászlóaljat is) mozgósított. E véde-
lem ellenére a csoport súlyos árat fizetett elvhû
magatartásáért: 62 tagját gyilkolták meg, köz-
tük a tulajdonost, szerkesztôket, újságírókat, de
utcai árusokat is.

16 A gherao hindi szó, jelentése bekeríteni, körbe-
venni. A dél-ázsiai utcai politizálás és tiltakozás
egyik gyakori eljárása. A gherao célpontját (ál-
talában közéleti személyt) aktivisták csoportja
utcán vagy más nyilvános helyen körbeveszi, kí-
séri és hangosan követeli a figyelmét (valójában
sokkal inkább a közvélemény figyelmét). Ter-
mészetesen a feladat sokkal egyszerûbb, ha a
célpont mozdulatlan – mint pl. egy rendôrôrs.

17 Mindez nem jelenti azt, hogy a mozgalomnak
nem volt tömegtámogatása. Ellenkezôleg, a val-
lás és politika összemosására, a tömeggyûlések
szónoklataira a falusiak pozitívan reagáltak.
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szavahihetô tanúja egyetlen esetben sem az
elbeszélô volt.

A tömeggyûlések egyre több rendôr jelen-
létét igényelte; ez jelentôsen csökkentette a
mûveleti feladatokra vezényelhetô létszá-
mot. A biztonsági erôk mûveleteinek csök-
kenô intenzitása új lehetôségeket teremtett a
felkelôk fegyveres szervezetei számára. A
politikai erôszak (ami 1988 végén már csak a
pakisztáni határ menti körzetekben jelentett
problémát) ismét megjelent és nôtt szerte az
államban. Az új erôszakhullám egyik külö-
nösen nyugtalanító eleme az volt, hogy a biz-
tonsági erôk családtagjai ellen is irányult.

A felkelôk üzenete világos volt: Khalisz-
tánnak nincs alternatívája; sem a kormány,
sem a biztonsági erôk nem tudják megakadá-
lyozni a független állam megteremtését; aki
útjába áll, az elpusztul. Az információs mû-
veletek és összpontosított erôszak összekap-
csolása sokkal hatékonyabban közvetítette
az üzenetet, mint akár egyik, akár másik al-
kotóeleme tette volna.

A központi és állami kormányok nem tud-
ták megtalálni a független Khalisztán ideál-
ját semlegesítô narratívát. Lehengerlô erôvel
végrehajtott katonai mûveletek, szikh veze-
tôk fogvatartása, katonai kormányzás, kü-
lönleges rendôri jogosítványok, vádemelés
nélküli fogvatartás, egyszerûsített bizonyítási
szabályokkal mûködô különleges bíróságok,
szabadságjogok felfüggesztése és cenzúra –
mindezek talán szükségesek voltak. De ezt
nagyon rosszul kommunikálták a nép felé: a
propagandisták kezében az intézkedések a
központi kormány szikhekkel szembeni el-
lenséges szándékainak, a demokratikus alap-
elvektôl a zsarnokság felé történô elmozdu-
lásának további bizonyítékaiként szolgáltak.
Egyben ellehetetlenítették a mérsékelt szikh
politikusok helyzetét is a radikalizálódó
szikh társadalomban.

De a Khalisztán mozgalomnak is voltak
kudarcai az információs szférában, különö-

sen az aktivisták erôszakos hajlamai miatt. A
buszokon és vonatokon legyilkolt hindu uta-
sokat, a politikai kampányok jelöltjeinek
meggyilkolását, erôszakos megtorlást min-
denki ellen, aki nem követte mindenben a
mozgalom utasításait, a felkelôknek mene-
déket nyújtó falvakban nôk megerôszakolá-
sát, a Khalisztáni erôszak szikh áldozatainak
nagy számát nehéz volt összeegyeztetni azzal
az üzenettel, hogy a mozgalom a szikh vallás
nevében és minden szikh érdekében tevé-
kenykedik. Az üzenet és a valóság közötti el-
térés 1991-92-re elidegenítette a mozgalom
támogatóinak nagyrészét. A felkelést 1994
végére a biztonsági erôk fölszámolták.

IIzzrraaeell--HHeezzbboollllaahh  ––  IIzzrraaeell--HHaammaasszz1188

Immár több, mint 60 éve a nemzetközi poli-
tikai élet egyik meghatározó tényezôje a folya-
matos konfrontáció és idônként fellángoló
fegyveres konfliktus Izrael és szomszédai kö-
zött. A legutóbbi két konfliktus (Dél-Libanon,
2006. július-augusztus és Gáza, 2008-2009. tél)
eseményei számos tanulsággal szolgálnak az
aszimmetrikus hadviselés területén.19 Különö-
sen figyelemreméltó az izraeli fegyveres erôk
információs tevékenysége a két háború során.
Információs mûveletek terén Izrael a múltban
általában gyengén szerepelt – a libanoni hábo-
rú során annyira gyengén, hogy valójában nem
is lehetett izraeli információs mûveletekrôl be-
szélni. E gyengeséget két év alatt sikerült – ha
nem is teljes mértékben – megszüntetni: 2008-

18 A tanulmány e szakasza korábban – rövidebb
formában – megjelent a Sereg Szemle 2010./2.
számban, a szerzô Az Izraeli Fônix – a
CAHAL, a dél-libanoni kudarctól a gázai sike-
rig c. tanulmány részeként. 

19 Kis-Benedek József: A libanoni háború bizton-
ságpolitikai és katonai összefüggései, Felderítô
Szemle, Budapest, 2006.3. pp. 12-23 és Kis-Be-
nedek József: Az izrael-hamasz háború bizton-
ságpolitikai és katonai összefüggései, Felderítô
Szemle, Budapest, 2009.1., pp 12-35 
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ban az izraeli információs mûveletek óriási fej-
lôdést mutattak.

Izrael saját értékei és világképe mentén
vívja háborúit, és nagyrészt figyelmen kívül
hagyja más államok, más kultúrák, más vallá-
sok értékeit és világképét. Nem volt ez más-
képp 2006-ban sem: Izrael a libanoni hábo-
rút igazságosnak és indokoltnak tekintette,
de keveset tett azért, hogy nemzeti stratégiá-
ja részeként megindokolja azt a világ számá-
ra. Információs mûveleteinek célja elsôsor-
ban az izraeli közvélemény és politikai pár-
tok, valamint a legszorosabb szövetségesek
befolyásolása volt. Média-szakemberei az
arab, európai és más ellenséges vagy semle-
ges véleményformálók és közvélemény állás-
pontját megváltoztathatatlannak tartották,
és meg sem kísérelték befolyásolni azt.

Izrael nem tudta kihasználni az indokolat-
lan és a hadviselés szabályait sértô Hezbollah
támadások propaganda-elônyeit; nem tudta
kommunikálni a világ felé a katonai mûvele-
tek indokait és jogszerûségét, és képtelen volt
hatékony, gyors, információs „megelôzô csa-
pásokra,” amikor a mûveletek nem várt kö-
vetkezményekkel (civil áldozatokkal, izraeli
erôk kudarcával) jártak. A kánai incidensre
sajnálkozással és a mûveletek felfüggesztésé-
vel reagált – ahelyett, hogy a gyanús körülmé-
nyeket hangsúlyozta volna. A libanoni civilek
szenvedéseit és az infrastruktúra pusztulását
hangsúlyozó Hezbollah propagandát nem
próbálta semlegesíteni annak hangsúlyozásá-
val, hogy a Hezbollah civil körzetekbe (gyak-
ran magánházakba) telepítette eszközeit és
létesítményeit, és ezzel maga hoz veszélyt
azokra, akiknek a nevében harcol.

Sem a fegyveres erôk, sem más kormány-
szervek nem tettek lépéseket az információ-
spektrum fölötti ellenôrzés megszerzésére.
Újságírók és TV stábok ellenôrzés nélkül
jártak szerte a mûveleti területen, és korláto-
zás nélkül közvetítettek mindent, amit láttak
– a Hezbollah tüzérei az izraeli televízió csa-

tornákon gyakorlatilag valós idôben muta-
tott robbanások alapján helyesbíthették a lô-
elemeket. Nem volt markáns és világosan
megfogalmazott, érthetô „Izraeli kormány
álláspont,” melyhez minden nyilatkozó tar-
totta volna magát (vagy ha volt, a szerzô nem
ismerte föl azt): nyilatkozott mindenki, akit
megkérdeztek, és mindenki azt mondta, ami
eszébe jutott – gyakran ostobaságokat, gyak-
ran Izrael számára súlyosan káros dolgokat.
A vezérkari fônök egy korai nyilatkozata te-
kinthetô a csúcsnak: „Ha nem kapjuk vissza
az elfogott katonákat, 20 évvel visszaállítjuk
Libanon óráját.”20 Katonai szempontból e
kijelentéssel nincs semmi baj – a katona fel-
adata pontosan az, hogy addig „tekerje vis-
sza az ellenség óráját,” amíg az engedelmes-
kedik a kényszernek. De a közel-keleti hely-
zetet kicsit is ismerô ember számára világos,
hogy Libanon éppannyira a Hezbollah áldo-
zata mint Izrael – és sokkal kevesebb lehetô-
sége van, hogy helyzetén változtasson.

Különösen nagy kárt okozott Izraelnek az
„arányosság” kérdése. Arab diplomaták
minden lehetséges fórumon hangoztatták,
hogy Izrael a Hezbollah provokációira
aránytalanul nagy erôvel válaszolt, válaszcsa-
pásai az eredeti támadás mértékéhez és az
elszenvedett veszteségekhez képest arányta-
lanul nagy pusztítást okoztak. A kórushoz
hamarosan csatlakoztak a „szokásos gyanú-
sítottak:” nemcsak egyes nyugati hírmédiu-
mok és nem-kormányzati szervezetek, de az
ENSZ egyes tisztviselôi (köztük Kofi Annan
fôtitkár) és Európa vezetô politikusai is (pl.
Jacques Chirac francia elnök), akiknek – jo-
gi, politikai múltjuk alapján – tisztában kellet
lenniük a hadviselés nemzetközi szabályai

20 Israel authorizes ‘severe’ response to abduc-
tions, CNN 2006.06.12.
http://web.archive.org/web/20070305101409/
http://www.cnn.com/2006/WORLD/meast/07/1
2/mideast/index.html
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szerinti „arányosság” elvével. Vagyis: a pa-
rancsnoknak mérlegelnie kell, hogy a terve-
zett mûvelet várható civil áldozatainak szá-
ma és az anyagi pusztítás arányban állnak-e a
mûvelettôl várt katonai elônyökkel – szó
sincs tehát arról, hogy egy válaszcsapást az
ellenfél erejéhez kell igazítani, és nem okoz-
hat nagyobb, vagy más jellegû kárt, mint az
eredeti támadás.21 Izrael lassan és akadozva
reagált – a vádak nagyrészt válasz nélkül ma-
radtak, és hónapokkal vagy évekkel késôbb
már senkit nem érdekeltek a kánai incidens
gyanús körülményei, az „arányosság” szó va-
lódi jelentése, vagy a „szétlôtt” mentôautók
története.22

Ezzel szemben Hezbollah mesteri straté-
giai IO-t hajtott végre. Eszközeit és létesít-
ményeit nagyrészt a dél-libanoni városok és
falvak civil lakókörzeteibe telepítette (gyak-
ran az érintettek tudta nélkül). A rakétatûz-
re válaszoló izraeli csapások elkerülhetetle-
nül civil létesítményeket is romboltak – ami
propaganda aranybánya volt a Hezbollah
kommunikációs szakembereinek. A világ –
de különösen az arab világ – TV képernyôit
naphosszat betöltötte a menekülô civil lakos-
ság, a jajveszékelô fekete kendôs asszonyok
és a romok között zavarodottan totyogó öre-
gek, a pusztuló libanoni infrastruktúra, a le-
rombolt hidak, a romba dôlt épületek és a
plüssmaci a törmelékben – majd a kánai in-

cidens halottai. Ahol a romok nem voltak
eléggé látványosak és drámaiak, ott a romok
közé helyezett tárgyakkal, holttestek „mûvé-
szi” elrendezésével „feljavították” a támadá-
sok helyszínét, vagy fényképek retusálásával
megsokszorozták a pusztítás látványát.23

A hadmûveleti területeken a Hezbollah
teljes ellenôrzést valósított meg, és a riporte-
rek tevékenységének szoros felügyeletével
dominálni tudta az információs környezetet.
Csak elôzetesen alaposan ellenôrzött és
„megbízhatónak” ítélt riportereket engedtek
a helyszínre – de azokat is csak kísérôkkel. A
kísérôk azt mutatták, amit a Hezbollah lát-
tatni akart, elsôsorban romokat és a civilek
szenvedéseit. Egy-egy helyszínen csak arra
volt idô, hogy meghallgassák a kísérôk ma-
gyarázatát, készítsenek néhány fényképet, és
máris sietni kellett tovább. Fényképet és
videófelvételt csak engedélyezett témákról
készíthettek és aki nem engedelmeskedett,
azt kizárással és erôszakkal fenyegették. Kü-
lönösen tilos volt fényképezni a harcosokat,
a fegyvereket, a rakétákat: a Hezbollah nar-
ratívájának egyik alappillére az volt, hogy li-
banoni civilek állnak szemben a világ egyik
legerôsebb katonai gépezetével. A nemzet-
közi sajtó legnagyobb sztár-riporterei panasz
nélkül tûrték e manipulációt.

Izrael gyakorlatilag elvesztette a média-
háborút, mert nem tudott igazán hatékonyan
válaszolni a Hezbollah propagandára. Nem
tudta megfogalmazni és megindokolni a
nemzet céljait, nem tudott gyorsan érthetô
és meggyôzô választ adni a váratlan helyze-
tekre, az aránytalanság vádjára. Nem tudta

21 Keiler, Jonathan F.: The End of Proportio-nal-
ity, Parameters, Carlisle Barracks PA, 2009/1.
pp. 53-64.

22 Snyder, Micheal D.: Information Strategies
Against A Hybrid Threat: What the Recent
Experience of Israel versus Hezbollah/Hamas
Tell The US Army in Farquhar, Scott C., szerk.:
Back to Basics – A Study of the Second Leba-
non War and Operation Cast Lead, Fort Lea-
venworth KS, Combat Studies Institute Press,
2009. ISBN 978-0-9823283-3-0 pp. 103-142.
http://www.cgsc.edu/carl/download/csipubs/far-
quhar.pdf

23 Három különösen emlékezetes eset volt az égô
korán egy órákkal korábban végrehajtott bom-
batámadás helyszínén; a Reuters fényképész
(Adnan Hadzs) retusált fényképei, és a mentô-
csapat tagjainak álcázott emberek, akik holttes-
tekkel pózóltak a kameráknak - egyikük, Salam
Daher “Green Helmet Guy” (kb. Zöldsisakos
Pasas) néven vált notóriussá az interneten.
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az észak-izraeli lakosság félelmét és szenve-
dését közös nevezôre hozni a dél-libanoni-
val. Hiába derült fény utólag a Hezbollah és
támogatói félrevezetô propaganda fogásaira
– a politikai kárt már nem lehetett visszacsi-
nálni.

Egészen más volt a helyzet 2008-2009 te-
lén, az Öntött Ólom hadmûvelet során. A
szerzô figyelemmel kísérte mindkét konflik-
tust, és 2008-ban óriási fejlôdést látott az iz-
raeli információs mûveletekben. 

A libanoni tapasztalatok alapján az izraeli
kormány létrehozott egy „Nemzeti Informá-
ciós Igazgatóságot,” amely olyan informáci-
ós fegyelmet és összhangot teremtett a kor-
mány-intézmények kommunikációjában,
amire hadat viselô demokratikus kormányok
a múltban ritkán voltak képesek. Minden mi-
nisztérium egy üzenethez tartotta magát;
gyakran tartottak sajtó tájékoztatókat és a ri-
portereket ellátták információval – de Gázá-
ba nem engedték belépni ôket; szabályozták
a sajtó és a fegyveres erôk közötti kapcsola-
tokat, és megtiltották a katonáknak a mobil-
telefon használatát – ami jelentôsen növelte
a mûveleti biztonságot. A nemzetközi közvé-
lemény szembeötlô változást láthatott az iz-
raeli szóvivôk megjelenésében, magatartásá-
ban és mondanivalójában: határozott, erôs
arcok; nyugodt, szilárd tekintet; jó beszéd-
készség egy árnyalatnyi egzotikus idegen ki-
ejtéssel – és egy narratíva, mely a Hamasz fe-
lelôsségét, Irán szerepét és az izraeli mûvel-
tek jogszerûségét hangsúlyozta. 

Figyelemreméltó volt az internet haszná-
lata: az izraeli fegyveres erôk saját oldalakat
nyitottak a videó portálokon, és létrehoztak
egy gyorsított eljárást, mellyel a videó anyag
nagyon rövid idô alatt eljutott e fórumokra.
Így semlegesíteni tudták a sajtó és a TV-csa-
tornák szerkesztôinek „kapuôr” szerepét.
Ha a világ televízió csatornái nem is akarták
közölni például egy mecsetben történt má-
sodlagos robbanás felvételét (mely egyértel-

mûen bizonyította, hogy a mecsetben robba-
nóanyagot tároltak), a felvétel mégis hozzá-
férhetô volt, és ha kerülô úton is, de a portál-
ok törzsközönségén keresztül nyilvánosságot
kapott. 

A gázai lakosságot nagyrészt a mobil tele-
fon hálózaton keresztül tájékoztatták: táma-
dások elôtt a közvetlenül érintett terület la-
kosságát SMS üzenetekben figyelmeztették,
hogy hagyja el a helyszínt. Az üzenetek nem
mindig érték el a kívánt hatást: több esetben
az érintett körzetekben egyesek fölmásztak a
tetôkre, afféle élô pajzs gyanánt, és jelenlét-
ükkel akadályozták az izraeli légicsapásokat.
Más esetekben a várt támadás elmaradt – a
következô figyelmeztetést viszont már senki
nem vette komolyan.

A Hezbollahtól ellesett eljárás volt a ri-
porterek tevékenysége fölötti kontrol: azt
mutatni a sajtónak, amit láttatni akarnak,
miközben saját közvetítô eszközökkel köz-
vetlenül sugározzák Izrael üzenetét szerte a
világba. A riportereket nem engedték be Gá-
zába, de bôkezûen ellátták ôket híranyaggal.
A riporterek nehezen tûrték a kényszerû tét-
lenséget, és Gáza elszigetelése nem akadá-
lyozta meg a Hamaszt, hogy üzenetét szét-
kürtölje a világba. Ellenkezôleg: az al-
Dzsazíra riportere a helyszínen volt, és a vi-
lág valamennyi nagy hírhálózata, ha a had-
mûveleti területrôl akart híreket és képanya-
got közölni, kénytelen volt erre az egy – a
Hamasszal erôsen szimpatizáló – forrásra tá-
maszkodni. Így a Hamasz „civil áldozatok”
narratívája gyakorlatilag cáfolat nélkül jutott
el a világ TV képernyôire, és alig volt nyoma
a civil áldozatok számát korlátozó izraeli in-
tézkedéseknek. 

Egyes vélemények24 szerint Gáza elszige-
telésével, a riporterek kizárásával Izrael ma-

24 Például Lorenzo Cremonesi, a Corrierre Della
Serra olasz napilap riportere. Idézi Snyder: i.m.
pp. 128-129.
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ga ellen fordította a nemzetközi sajtót, és ez-
zel a nemzetközi közvéleményt. De a nem-
zetközi sajtó és közvélemény már évtizedek
óta kifejezetten Izrael-ellenes, és ezen az iz-
raeli hatóságok nem sokat ronthatnak azzal,
hogy felbosszantanak néhány sztár-riportert.
Izrael nem a riporterek bosszantásával ron-
totta információs mûveleteinek sikerét, ha-
nem sokkal inkább azzal, hogy a kevés Izra-
ellel szimpatizáló vagy legalább semleges ri-
porternek sem adott lehetôséget, hogy a
helyszínen követhessék az eseményeket. 

A 2006 után alkalmazott  új eljárások leg-
alább három területen hoztak jelentôs ered-
ményt Izrael számára: sikerült bizonyos fo-
kig visszaszerezni a hazai közvélemény bizal-
mát a fegyveres erôk és a kormány hatékony-
sága és kompetenciája iránt; az információ-
kiszivárogtatás megszüntetése, a sajtó moz-
gásának korlátozása és kommunikációs mo-
nopólium megteremtése jelentôsen hozzájá-
rult a mûveleti biztonsághoz; Gáza elszigete-
lésével Izrael idôt nyert, hogy befejezhesse a
mûveleteket, mielôtt a nemzetközi nyomás
elviselhetetlenné vált (bár, mint láttuk, e
döntésnek negatív hatásai is voltak).

BBaaggddaadd  22000077..  ddeecceemmbbeerr  ––  22000099..  ffeebbrruuáárr2255

George W. Bush amerikai elnök 2007. ja-
nuárban új erôket rendelt Irakba a gyorsan
romló biztonsági és politikai helyzet vissza-
fordítására. Az új erôk – összesen öt dandár
– érkezésével a biztonsági helyzet 2007 ôszé-
re jelentôsen javult, de a koalíciós erôk óriá-
si technológiai és pénzügyi erôforrásai elle-
nére az információs környezetet továbbra is

a felkelôk dominálták.26 Kezükben volt az in-
formációs kezdeményezés, mert egyre gya-
koribb, egyre több áldozatot követelô terror-
támadásaikat a nemzetközi hírmédiumok
azonnal szétkürtölték a világban. Mûveletei-
ket egy agresszív propaganda kampány kísér-
te, melynek céljai a következôk voltak: 

– hitelteleníteni az iraki kormányt és az
iraki biztonsági erôket; 

– rombolni a koalíció, az iraki kormány és
az iraki biztonsági erôk támogatottságát; 

– megtartani az iraki lakosság passzív tá-
mogatását; 

– megtörni az amerikai nép akaratát és tá-
mogatását.

A fôvárosban a koalíció fô csapásmérô
ereje a Bagdadi Többnemzeti Hadosztály
(Multi-National Divison Baghdad – MND-
B)27 volt. A hadosztály parancsnoka (Jeffrey
Hamond vezérôrnagy) nagy hangsúlyt fekte-
tett az információs mûveletekre; a napi két
céltervezô megbeszélésen például a G-7 fô-
nöknek be kellett számolnia minden mûvelet
IO támogatásáról. A hadosztály 2007. de-
cemberben aktív, agresszív, támadó jellegû
IO kampányba kezdett, felôrölte a felkelôk
információs fölényét – és egyben felszámolta
a lakosság fölötti ellenôrzésüket is. 

Az MND-B állománytáblájában a G-7 (IO)
fônökség számára elôírt 12 fô nem bizonyult

25 Zimmerman, Frank H.: Attack, Attack, Attack
– Information Operations: Multi-national
Division Baghdad (4th Infantry Division) De-
cember 2007 to February 2009. IO Sphere, San
Antonio TX, 2010/4 pp. 10-17. és Obidinski ,
Therese L.: Operationalizing Information
Engagement, IO Sphere, San Antonio TX,
2010/4 pp. 18-25.

26 A felkelôk több kategóriába tartoztak, de a két
legveszélyesebb az Al Qaida Irakban (AQI) és
a „különleges bûnözô csoportok” (Special
Group Criminals – SGC – Iránban kiképzett, és
közvetlenül Iránból finanszírozott és irányított
síita felkelô csoportok) voltak. Gyakorlatilag
azonos eljárásokat követtek: rakéta rajtaüté-
sek, lesállások, öngyilkos bombamerényletek,
gépkocsiba rejtett robbanóeszközök.

27 Az MND-B valójában egy amerikai hadosztály
volt, hozzá csatolt (elsôsorban amerikai) egysé-
gekkel és amerikai állománytáblával. Az itt is-
mertetett események idején az MND-B a 4.
Gyalogoshadosztály volt.
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elegendônek, ezért a létszámot háromszorosá-
ra emelték (a 36 fôs G-7 létszámából 14 fô
megbízási szerzôdéssel foglalkoztatott civil
szakember volt). Hasonló arányban növelték
az IO- specialisták létszámát a dandárokban
és zászlóaljakban is. A kezdetektôl fogva szo-
ros együttmûködés alakult ki a G-7 és a G-2
(felderítés) fônökség között, ami lehetôvé tet-
te az IO integrálását a céltervezésbe. A két fô-
nökség együttmûködése háttéranyagokat szol-
gáltatott lélektani hadviselési (PSYOP) anya-
gokhoz és részletes információkat szolgálta-
tott a célközönségekrôl; a felderítôi jelentések
alapján rávilágított az egyes információs mû-
veletek hatékonyságára vagy hiányosságaira;
azonosította a cél-közönségek fogékonyságát
bizonyos információkra, amit aztán további in-
formációs mûveletekben ki lehetett használni. 

Kezdetben az információs mûveletek „ri-
valdafény” jellegûek voltak: lefedték a had-
osztály teljes mûveleti területét – egy óriási te-
rületet, nagyon nagy és nagyon vegyes cél-kö-
zönséggel. Az eredmény nem volt kielégítô: a
korlátozott IO erôforrások szétforgácsolód-
tak, az üzenetek felhígultak, egy-egy helyszí-
nen, egy-egy helyzetben alacsony volt az in-
tenzitásuk. Az IO tevékenység összpontosítá-
sa érdekében a „rivaldafényrôl” áttértek a
„reflektorra:”28 egy meghatározott körzetet
meghatározott idôre „bevilágítottak” intenzív
információs mûveletekkel, majd a reflektort
kikapcsolták, áthelyezték más helyszínre és
ott kapcsolták be. Ezzel nagyjából egyidôben
(2008. elején) áttértek a központosított IO-ra
– a tervezés és végrehajtás továbbra is a dan-
dárok feladata volt, de az erôforrások elosztá-
sa és a mûveletek koordinációja a hadosztály-
parancsnoksághoz került. A reflektor mûvele-
tek helyszínei a G-2-vel közösen meghatáro-

zott Harcászati Körzetek (Tactical Areas of
Interest – TAI) voltak, amelyekben a hadosz-
tály folyamatos, koncentrált mûveletekkel do-
minálni tudta az információs környezetet –
gyakorlatilag „túlkiabálta” a felkelôket. 

Az MND-B legfontosabb feladata az iraki
lakosság biztonságának megteremtése volt,
ennek megfelelôen az egyik fô IO funkció a
várható veszélyekre és fenyegetésekre figyel-
meztetô tájékoztatás volt. A hírszerzési infor-
mációk alapján valószínûsíthetô támadások-
ra és a túlélést biztosító magatartásra elôre-
gyártott információs csomagok gyors teríté-
sével figyelmeztették az érintett körzetek la-
kosságát. Az üzeneteket közvetítô médiumok
a helikopterrôl leszórt röpcédulák és a szóró-
lapok voltak. A leghatékonyabbnak a szóró-
lapok bizonyultak. Ezeket iraki katonák és
rendôrök osztottak szét; jelenlétük és tevé-
kenységük egyrészt hozzájárult az üzenet hi-
telességéhez, másrészt jelentôsen javította la-
kosság biztonsági erôkrôl alkotott vélemé-
nyét. Mindez pozitív hatással volt az iraki la-
kosság véleményére, és hatékony eszköznek
bizonyult a biztonság megteremtésében.

Az elsô „reflektor” IO-t a Hûséges Csapás
(Loyal Strike – 2008.02.01-2008.02.21.) had-
mûvelet részeként hajtották végre. E rövid
hadmûvelet célja egy al-Qaida sejt felszámo-
lása volt. Az IO üzenetekkel az AQ vezetôk
démonizálása útján éket akartak verni az AQ
és a lakosság közé. Az üzenetek fô közvetítô
médiumai a célszemélyeket azonosító és
bûntetteiket részletezô szórólapok, plakátok
és hangosbeszélô üzenetek voltak. A siker
igazolta a reflektor mûveletek hatékonysá-
gát. A kiválasztott TAI-t elárasztó IO anya-
gok és  csapásmérô és kutató mûveletek in-
tegrálása a a TAI-t járhatatlan tereppé vál-
toztatta a célszemélyek számára.

A Thawra negyed (Sadr City) visszafogla-
lása (2008. március-június) során az MND-B
minden rendelkezésre álló IO erôforrást a
negyedre összpontosított és megszerezte az

28 Jelen szakasz egyik alapforrása (Zimmerman)
a „zseblámpa” (flashlight) kifejezést használja,
de a szerzô számára a „reflektor” logikusabb-
nak tûnt.
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információs dominanciát. Az üzenetek hang-
súlyozták a kormány és az iraki biztonsági
erôk legitimációját, és démonizálták az al-
Qaida és SGC csoportokat. IO már a had-
mûvelet megkezdése elôtt folyamatos volt.
Röpcédulák, szórólapok, a „Baghdad Alan –
Baghdad Now” (Bagdad Most) arab és angol
nyelvû ingyenes újság, rádióadások és han-
gosbeszélô útján, valamint a kulcsfontosságú
helyi társadalmi, politikai, vallási és üzleti
vezetô személyek bevonásával (Key Leader
Engagements – KLE) tájékoztatták a negyed
lakosságát a kormány szándékairól. Május-
ban és júniusban – ahogy a koalíciós erôk be-
hatoltak Thawrába – 12 nagy hirdetôtáblát
állítottak fel. A visszajelzések szerint a helyi
lakosság ezeket a növekvô biztonság és stabi-
litás jeleként értékelte, ezért a következô hó-
napokban még több hirdetô tábla létesült. 

A thawrai mûveletek során kezdetben ne-
héz volt mérni az IO hatását. De júliusban
már világos volt, hogy IO hatékonyan támo-
gatta a hadmûveleteket, hozzájárult a civil
veszteségek minimalizálásához, és a lakosság
a koalíciós erôk jelenlétét pozitív fejlemény-
ként értékelte. Ahogy a koalíciós erôk foko-
zatosan felszámolták at AQ és SGC csopor-
tokat, a lakosság megszabadult a felkelôk
követeléseitôl, és a koalíció üzeneteit hitele-
sebbnek látta, mint a felkelôk „idegen meg-
szállás” retorikáját.

E mûveletek igazolták a hadosztály IO eljá-
rásait – elsôsorban a reflektor elvet és a kije-
lölt körzet elárasztását IO anyagokkal. A röp-
cédulák leszórásával egyidôben kiosztott szó-
rólapok különösen hatékonynak bizonyultak,
és pozitív mellékhatásuk volt, hogy az iraki
biztonsági erôk így folyamatos kapcsolatot
tartottak fönn a lakossággal. Az IO üzenetek
sikerében egy fontos tényezô volt, hogy az
üzenet és az események között nagyon szoros
összefüggés volt – Thawra lakói egyik nap ol-
vasták a helyi bûnözôket körözô plakátokat és
szórólapokat – néhány nappal késôbb azt lát-

ták, hogy a körözött személyek elesnek a biz-
tonsági erôkkel vívott tûzharcban, vagy bi-
lincsben viszik ôket vizsgálati fogságba. 

A Vasló Hóvihar (Ironhorse Blizzard,
2008. aug 25-nov 30) hadmûvelet valamennyi
ellenséges csoportot, támogató hálózataikat
és vezetô kádereiket egyidôben támadta az
MND-B egész területén. A harctevékenység,
nem-halálos mûveletek, IO, közönségtájé-
koztatás és hírszerzés koordinációja minden
korábbinál magasabb színvonalú volt. IO
egyszerre több ellenséges hálózatra koncent-
rált – egyszerre több reflektorral egyszerre
több célt világított be. A hadmûvelet IO
összetevôjében minden korábbinál több esz-
közt és erôforrást29 alkalmaztak: szórólapo-
kat, röpcédulákat, plakátokat, transzparen-
seket, sajtót, hangosbeszélôt, hirdetô táblá-
kat, televízió és rádió közvetítéseket, sajtótá-
jékoztatókat, és a „Baghdad Alan – Bagdad
Now” újságot. A nyomtatott anyagokat elsô-
sorban az iraki hadsereg, rendôrség és az
Irak Fiai milícia emberei osztották szét az el-
lenôrzô pontokon és az ellenséget támogató
zónákba vezetett ôrjáratok során. Az üzene-
tek hangsúlyozták a vezetôk idegen kapcso-
latait, bûnözôi tevékenységüket és az iszlám-
mal összeegyeztethetetlen magatartásukat.
Más üzenetek a felfedezett fegyvertárakra,
elfogott bûnözôkre, humanitárius segélyre,
újjáépítésre és gazdasági fejlôdésre hívták
föl a figyelmet. A kulcsfontosságú helyi veze-
tô személyek bevonásával (KLE) további
kommunikációs csatornákat nyitottak az fel-
kelôket támogató körzetekben. 

A harctevékenység és az információs mûve-

29 Figyelemre méltó a mûveletek során koncentrált
erôforrások nagyságrendje: három hónap alatt
20 000 000 röpcédulát szórtak le, 2 000 000 szó-
rólapot, 600 000 hotline kártyát és 2 500 000 új-
ságot osztottak szét, 170 000 körözési plakátot
függesztettek ki és 66 hirdetôtáblát állítottak föl,
ezen túlmenôen több ezer órát tettek ki a rádió
és televízió adások és hangosbeszélô üzenetek.
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letek szinkronizálása oda vezetett, hogy a fel-
kelôk mûveleti képességei jelentôsen csök-
kentek, nagyrészt elveszítették aktív és passzív
támogatottságukat és sebezhetôvé váltak. Az
érintett körzetekben az iraki kormányról és
biztonsági erôkrôl alkotott vélemény jelentô-
sen javult. Az MND-B 15 hónapos tevékeny-
sége sikeres volt: Bagdadban és környékén 80
százalékkal csökkentek a fegyveres támadá-
sok; az iraki biztonsági erôk képességei jelen-
tôsen javultak; a tartományi választások
(2009.01.31.) incidensek nélkül lezajlottak.

TTAANNUULLSSÁÁGGOOKK  

Az esttanulmányokból – a teljesség igénye
nélkül – levonhatunk néhány tanulságot  és
megfogalmazhatunk néhány alapelvet, ame-
lyeket célszerû követni aszimmetrikus konf-
liktusok során.

Bármilyen gyenge IO-terv jobb, mint a
terv teljes hiánya. Pandzsábban az állami és
szövetségi kormányok közötti ellentétek és a
gyakran változó kormánypolitika garantál-
ták, hogy a Khalisztán mozgalom propagan-
dáját nem fogja akadályozni a kormányerôk
ellenpropagandája. Izrael 2006-ban felismer-
hetô IO-terv nélkül vállalta a harcot – annak
ellenére, hogy korábban mind a palesztinok,
mind a Hezbollah több alkalommal bebizo-
nyították: az információs mûveletek meste-
rei. Terv híján Izrael nem tudta meggyôzni a
világot, hogy a Hezbollah valós nemzetbiz-
tonsági fenyegetés. Terv híján nem tudta há-
rítani az „aránytalanság” vádját, és nem tud-
ta meggyôzni a világot, hogy ugyanolyan joga
van védekezni, mint bármely más államnak. 

Az IO sikerének nélkülözhetetlen feltétele
az üzenetek egysége: a politikai irányításnak, a
biztonsági erôknek, minisztériumoknak egy
narratívát kell követniük mind alkalmazottaik
nyilatkozataiban, mind tetteikben. Ez megkö-
veteli a kormány-intézmények IO tevékenysé-
gének integrálását és központi felügyeletét –

de egyáltalán nem azt jelenti, hogy mindenki-
nek ugyanazt a szöveget kell szajkóznia: azono-
sítani kell a cél-közönségeket és a megszólítá-
sukhoz leginkább alkalmas médiumokat, és az
üzenetet mindig a helyzethez, a cél-közönség-
hez és a közvetítô médiumhoz kell igazítani.

Minden mûveleti irányvonalnak, és min-
den mûveletnek van IO dimenziója. A terve-
zés során a tetteket (harctevékenységet, köz-
igazgatási tevékenységet, alapszolgáltatáso-
kat) és a szavakat (IO) összhangba kell hoz-
ni, és a végrehajtás során az üzeneteket szo-
rosan a mûveletekhez idôzítve, a megfelelô
idôben és helyen a megfelelô célra kell irá-
nyítani. Ha ez az összhang hiányzik, IO a kí-
vánttal ellentétes hatást fog elérni. Az
MND-B információs mûveleteinek sikeré-
hez pontosan ez az összhang járult hozzá – és
ez az összhang hiányzott az izraeli fegyveres
erôk egyes gázai mûveleteiben (lásd a mobil-
telefon üzenetekrôl mondottakat). Hiány-
zott az összhang a jugoszláv kormány üzene-
teibôl is a koszovói felkelés során: a kormány
igyekezett a biztonsági erôk tevékenységét
az alkotmányos hatalom terroristák elleni,
jogszerû mûveleteiként feltüntetni, de a biz-
tonsági erôk magatartásáról terjedô hírek
megkérdôjelezték a kormány legitimitását a
nemzetközi közvélemény szemében.

Információs koordináció a hadmûvelete-
ken kívül is fontos feladat. Az MND-B tevé-
kenységének ideális végállapota a visszatérés
volt a normális, mindennapi élethez, a törvé-
nyek uralmához, a mûködô közigazgatáshoz.
Ehhez koordinálni kellett a bagdadi polgár-
mester és a városi önkormányzat, a bagdadi
tartományi újjáépítési csoport (Provincial
Reconstruction Team – Baghdad – PRT-B),
az iraki kormány szakminisztériumai és
számtalan más intézmény és személy tevé-
kenységét, és eredményeiket folyamatosan
kommunikálni kellett a polgárok felé. Koor-
dináció híján az egyes intézmények mulasz-
tásai cáfolták volna az információs mûvele-
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tek üzeneteit. Folyamatos kommunikáció hí-
ján a polgárok csak jelentôs késéssel, vagy
egyáltalán nem érzékelték volna, hogy éle-
tükben pozitív változások történnek. 

A legbôkezûbben finanszírozott fegyveres
erô sem rendelkezik korlátlan erôforrásokkal –
különösen igaz ez az információs mûveletekre,
amelyek gyakran háttérbe szorulnak a harcte-
vékenység, lôszerellátás és egyéb hagyományo-
san katonai szempontok mögött. Szükséges te-
hát meghatározni az IO feladatok prioritását,
és az erôforrásokat a legfontosabbakra kon-
centrálni – ellenkezô esetben az információs
mûveletek hatékonyságát kockáztatjuk: az üze-
netek elsikkadnak a felkelés elleni mûveletek
hangzavarában. Az MND-B bagdadi tapaszta-
latai igazolták, hogy az információs mûvelete-
ket ugyanúgy lehet behatárolt cél-területekre
koncentrálni, mint a tüzérségi tüzet. 

Az IO eredményességét folyamatosan
mérni, a mûveleteket a visszajelzések alapján
módosítani kell. Ez nem mindig egyszerû fel-
adat – hol az erôforrások nem állnak rendel-
kezésre, hol a szakértelem hiányzik, hol a cél-
közönség elérhetetlen, hol ellentmondásosak
az értékelések. Bagdadban az MND-B felde-
rítô jelentések és civil közvéleménykutató cé-
gek (Iraqi Advisor Task Force, Gallup
Baghdad Survey) elemzéseire támaszkodott.
Sok kritika érte a „Baghgad Alan – Baghdad
Now” újságot (nyílt amerikai propaganda,
gyenge színvonal). E kritikák bizonyára nem
indokolatlanok, de az IO nem irodalmi vetél-
kedô: a siker vagy kudarc nem az elegáns fo-
galmazáson múlik, hanem a cél-közönségre
gyakorolt hatáson – és a hatást gyakran csak
áttételesen lehet becsülni, pl. a biztonsági
erôkhöz érkezô lakossági információkból. 

Megoszlanak a vélemények arról, hogy a
cél-területek IO anyagokkal történô elárasz-
tása kivált-e valamiféle immunitást a cél-kö-
zönségben. Bagdadi polgárok panaszkodtak a
röpcédulák mennyiségére, de magatartásuk
alig különbözött a nyugati fogyasztókétól,

akik panaszkodnak a hirdetésekre, de meg-
változtatják vásárlási szokásaikat. A panaszok
ellenére nôtt az iraki kormány, a biztonsági
erôk és koalíciós erôk támogatottsága. Az IO
sikerének egyik feltétele tehát az üzenetnek
minél szélesebb nyilvánosságot adni30. Ha az
üzenet érthetô, mindenképpen befolyásolja a
közönséget – még az ellenséges közönséget is.
Ugyanakkor minden bizonnyal igaza van
Obidinski ôrnagynak, amikor azt írja, hogy a
lehetô legnagyobb számú közösség eléréséhez
a lehetô legtöbb információs csatornát föl kell
használni az üzenetek közvetítésére: aki nem
néz TV-t és nem hallgat rádiót, azt talán el le-
het érni nyomtatott anyagokkal.  

A hírmédiumokat csak a nem-állami sze-
replô manipulálhatja büntetlenül: amit a ri-
porterek panasz nélkül elfogadtak a Hez-bol-
lahtól 2006-ban, az mélységesen felháborította
ôket 2008-ban Izrael részérôl. Gáza elszigete-
lése és a nemzetközi sajtó kizárása amúgy is
inkább öngólnak, mint sikernek bizonyult: az
al-Dzsazíra versenytárs nélkül maradt, mani-
pulálni tudta a képanyagokat és cáfolatok nél-
kül tudta közvetíteni Izrael-ellenes nézeteit. A
nemzetközi hírmédiumok valószínûleg jobb
színben tüntették volna föl Izraelt mind a liba-
noni, mind a gázai hadjárat során, ha követi az
amerikai „embedding” példát, és riportereket
– még akár ellenséges beállítottságúakat is –
csatol a harcoló alegységekhez. Politikai meg-
gyôzôdésüktôl függetlenül riporterek ritkán
utasítják vissza lehetôséget, hogy a tûzvonal-
ból írhassák jelentéseiket; jelenlétük garantál-
ta volna, hogy az Izrael számára fontos szem-
pontok valamennyire fórumot kapnak. 

Óriási kockázatot vállal az állam, ha figyel-
men kívül hagyja a nemzetközi közvéle-

30 Az MND-B tevékenységérôl beszámoló két
szerzô (Frank H. Zimmerman alezredes és
Therese L. Obidinski ôrnagy) egyidôben szol-
gáltak a hadosztályban, de ebben a kérdésben
eltérô a véleményük.
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ményt. Nukleáris arzenál és milliós fegyveres
erôk védelmében negatív következmények
nélkül megtehette India – a világ amúgy sem
figyelt különösebben a Pandzsábra. Biztos kí-
nai támogatás tudatában megtehette Sri Lan-
ka, mikor a tamil felkelést ellenállhatatlan
katonai erôvel fojtotta el. Nem teheti meg
ugyanezt a nemzetközi hírmédiumok állandó
kereszttüzében Izrael: a nemzetközi legitimá-
ció érdekében meg kellett gyôznie a kulcs-
fontosságú szövetségeseket és nemzetközi
szervezeteket, hogy a mûveletek a kritikus
cél-közönségek értékrendszerének megfele-
lôen jogszerûek. Ebbôl a szempontból Izrael
részben sikeres volt mindkét vizsgált konflik-
tus során: legfontosabb stratégiai szövetsége-
se, az Egyesült Államok határozottan és szi-
lárdan támogatta; kevésbé volt sikeres a
nemzetközi közösség más szereplôi és a nem-
zetközi szervezetek meggyôzésében, és jó-
részt kudarcot vallott a nem-állami szerveze-
tekkel. Jugoszlávia 1998-99-ben megkísérelte
terrorista szervezetnek bélyegezni az UÇK-t
(Ushtria Çlirimtare e Kosovës – Koszovói
Felszabadító Hadsereg), remélve, hogy ezzel
elvágja a szervezetet külsô támogatóitól. A
kísérlet kudarcot vallott: egyrészt a jugoszláv
biztonsági erôk és szerb milíciák magatartá-
sáról keringô hírek hiteltelenné tették a jugo-
szláv állításokat, másrészt az UÇK sikerrel
tartotta titokban saját erôinek jogsértô maga-
tartását, és a jugoszláv biztonsági erôket
demonizáló média-kampánya sikeres volt.

A nem-állami hadviselô leghatékonyabb
narratívája az üldöztetés és áldozati státusz
hangoztatása, a valós és valótlan sérelmek
felnagyítása. E narratívát nagyon jól szolgál-
ják a civil áldozatok, ezért a nem-állami had-
viselô habozás nélkül pajzsnak használja a ci-
vileket. A radikális iszlám harcosai számára
ez nemcsak harceljárás, de ideológiai cél is:
járulékos veszteségek elôidézésével és világ-
gá kürtölésével próbálják a maguk oldalára
állítani a hívôket – többnyire sikerrel. 

A hírmédiumok a nem-állami hadviselô
leghatékonyabb fegyverei. „Ha nem vetted
videóra, nem is harcoltál” a Hezbollah infor-
mációs doktrínájának lényege. A nem-állami
hadviselô mûveleteit úgy tervezi, hogy lélek-
tani hatásuk maximális legyen, és a lehetô
legjobban ki lehessen használni a drámai
képanyagot és videókat. A biztonsági erôk
egyik legfontosabb feladata megragadni és
megtartani (vagy rosszabb esetben visszasze-
rezni az ellenségtôl) az „információs magas-
latokat.” Különösen nem lehet elfogadni,
hogy az internet „ellenséges területet” le-
gyen, ahonnan a nem-állami hadviselô sza-
badon közvetítheti üzeneteit és információs
erôtakarékossági mûveleteket hajthat végre.  

Izrael példája arra figyelmeztet, hogy sú-
lyos hiba alábecsülni az információs mûvele-
tek fontosságát – Pandzsáb példája viszont
arra, hogy ugyancsak hiba túlbecsülni azt. A
Khalisztán mozgalom sikeres propagandáját
(az ingatag állami és szövetségi politika elle-
nére) ellensúlyozta az indiai biztonsági erôk
még sikeresebb harctevékenysége. A halott,
elfogott vagy kormány oldalra átállt felke-
lôkrôl szóló hírek és amnesztia lehetôségek
meggyôzôbbnek bizonyultak, mint a khal-
isztáni proaganda. 

Aszimmetrikus konfliktusban a cél-közön-
ségek befolyásolása több, mint egyszerûen
fontos – ez a siker kulcsa: „... a nem-hagyo-
mányos hadviselésben a siker alapfeltétele a
kommunikációs fölény, csakúgy, mint hagyo-
mányos háborúban a gyôzelem alapfeltétele
a légifölény.”31 Ezt a nem-állami hadviselô –
talán mert gyengébb félként találékonyabb-
nak kell lennie, talán más okból – egyelôre
jobban és mélyebben érti, mint a megtáma-
dott társadalom. 

31 Holliday, Sam: Cross and Crescent, American
Diplomacy, Chapel Hill NC, 2008.08.05.
http://www.unc.edu/depts/diplomat/item/2008/
0709/comm/holliday_cross.html 
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesí-
tésének célja, hogy a magyar felsôoktatás ha-
tékonyabban szolgálja a közszolgálat szemé-
lyi állományának minôségi fejlesztését, utat
nyitva egy integráltabb képzési szerkezetnek
az alapképzések, a mesterképzések, a dokto-
ri képzések, a szakirányú továbbképzések és
az átképzések területén. A képzési területek
közötti integráció fontos az állam mûködésé-
nek tágabb összefüggéseit is értô tisztviselôk,
tisztek nevelésében, és szükséges a közszol-
gálati életpályák közötti mobilitás megte-
remtésében. A sikeres integráció megköve-
teli a képzés egyik alapját képezô honvéde-
lemhez kapcsolódó tudományos kutatások
rendjére vonatkozó irányelvek felülvizsgála-
tát és szükség szerinti módosítását, mivel a
jogutód egyetem fenntartói jogait a közigaz-
gatás-fejlesztésért, a rendészetért felelôs mi-
niszterekkel együtt a honvédelemi miniszter
is gyakorolja.

EELLÔÔZZMMÉÉNNYYEEKK

Minden hadsereg igényt tart arra, hogy a
különbözô tudományos kutatások eredményei
folyamatosan segítsék az elôttük álló komplex
problémák megoldását, a változó környezeti
kihívásokhoz való sikeres alkalmazkodást és
azokra a megfelelô válaszok megtalálását.

A szövetségesekkel való interoperabilitás
és egyenértékûség nem képzelhetô el a tudo-
mányos kutatások eredményei és a szövetsé-

ges országok – mindenekelôtt a hadtudo-
mánnyal (védelmi tudományokkal) foglalko-
zó – kutatóintézeteivel való szoros kapcso-
lattartás és együttmûködés nélkül. Az elmúlt
idôszak mélyreható változásai elôbb-utóbb
megkövetelik a honvédelmi tárca tudomá-
nyos tevékenységének felülvizsgálatát, vala-
mint a megváltozott feltételek és lehetôsé-
gek figyelembe vételével annak átgondolását
és szükség szerinti újraszabályozását. A fe-
lülvizsgálat során fontos szempont, hogy a
tudományos kutatások támogassák a képes-
ségalapú haderô kialakítását és a tudomá-
nyos kutatások rendjére vonatkozó irányel-
vek illeszkedjenek a különbözô stratégiai do-
kumentumok meglévô rendszerébe.

EELLÉÉRREENNDDÔÔ  CCÉÉLLOOKK

A tudományos kutatások rendjére vonat-
kozó irányelvek a Magyar Honvédség szá-
mára végzendô tudományos tevékenységek-
kel szemben támasztott elvárásokat határoz-
zák meg annak érdekében, hogy azok össze-
hangoltan támogassák az ország biztonságát
és szolgálják a honvédelem ügyét. Általános-
ságban elmondható: a tudományos irányel-
vek rendeltetése, hogy a dinamikusan válto-
zó biztonság- és védelempolitikai kihívások-
kal összhangban megfelelô keretet biztosít-
sanak a védelmi kutatások folyamatosan bô-
vülô szakterületeinek átfogó megközelítésé-
hez. Továbbá:

DR. JOBBÁGY ZOLTÁN ALEZREDES – 
MÉRCSE BALÁZS ÔRNAGY: 

JAVASLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 
FOLYTATANDÓ TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 
RENDJÉRE VONATKOZÓ IRÁNYELVEKHEZ
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– támogassák a tudományos generációvál-
tást és a magyar hadtudomány nemzet-
közi nyitását;

– segítsék elô a hadtudomány, a katonai mû-
szaki tudományok, a honvédelmi felada-
tok ellátását szolgáló társadalom- és ter-
mészettudományok, valamint a haditech-
nikai kutatás-fejlesztés, összességében a
védelmi tudományok hazai mûvelését; 

– biztosítsák más tudományterületekhez
való kapcsolódását, a tudományok álta-
lános fejlôdésébôl, a tudományos kuta-
tások eredményeibôl származó követ-
keztetések, javaslatok célirányos haszno-
sítását;

– növeljék a védelmi tudományok ered-
ményességét;

– erôsítsék a honvédelmi szféra tudomá-
nyos tevékenységének feladatorientált
hatékonyságát;

– biztosítsák az elmélet és gyakorlat egysé-
gét;

– szélesítsék a hazai és külföldi tudomá-
nyos együttmûködést;

– tegyék lehetôvé a társtudományok vé-
delmi vonatkozású eredményeinek haté-
kony alkalmazását;

– a folyamatosan változó kihívásokra
adott tudományos válaszokkal növeljék
az ország védelmi képességét, így segítve
elô a hadsereg és honvédelem ügyének
társadalmi elfogadottságát; 

– az erôforrások hatékony felhasználásá-
val biztosítsák, hogy egyfelôl a célok és
követelmények, másfelôl a rendelkezés-
re álló erôforrások közötti összhang
megteremthetô legyen.

EELLVVII,,  SSZZEERRVVEEZZEETTII,,  ÉÉSS  SSZZEEMMÉÉLLYYII
AALLAAPPOOKK

A tudományos kutatások elvi alapjainak
összhangban kell lenni az országgyûlési- és a
kormányhatározatokban, valamint a külön-

bözô katonai stratégiai dokumentumokban
leírtakkal, a szövetségi kötelezettségek telje-
sítéséhez szükséges teendôkkel és a haderô
fejlesztésére és felkészítésére vonatkozó fel-
adatokkal.

A tudományos kutatások eredményeinek
érvényesülése érdekében központilag a
Honvédelmi Minisztérium eddig is támogat-
ta a tudományos kutatómunkát. Ennek ér-
dekében tervezte, szervezte, felügyelte, va-
lamint irányította az átfogó és hosszabb táv-
ra szóló kutatásokat és az anyagi lehetôsé-
gek függvényében biztosította a tudományos
kutatásokhoz szükséges feltételeket. Külön-
bözô megrendelések és pályázatok finanszí-
rozásával, valamint azok eredményeinek
megjelentetésével pedig ösztönözte a kuta-
tókat.

EEllvvii  aallaappookk
Az MH-ban folyó kutatásoknak két cso-

portját javasolt megkülönböztetni: a közpon-
ti kutatásokat, illetve szervezeti kutatásokat.
A központi kutatásokhoz hosszabb távú és
stratégiai jelentôségû kutatások, míg a szer-
vezeti kutatásokhoz rövidebb távú és nem
feltétlenül stratégiai jelentôségû, de a straté-
giai kutatáshoz kapcsolódó kutatások tartoz-
nak. A központi kutatások témaköreit – a
HM tudományszervezô feladatokkal megbí-
zott szervezeti egysége szakmai javaslatait fi-
gyelembe véve – a honvédelmi miniszter ha-
tározza meg. A központi kutatások témakö-
reire egyénileg vagy csoportosan lehessen
pályázni. A pályázat irányulhat a kutatási té-
makör egészére, vagy annak egy részére. A
témakörökben megjelölt kutatási célok el-
érése érdekében kutatási programot kell
összeállítani.

A szervezeti kutatások témaköreit a HM
szervezeti egységeinek vezetôi, a HM Hon-
véd Vezérkar fônöke, az MH Összhaderône-
mi Parancsnokság parancsnoka, valamint a
miniszter közvetlen alárendeltségébe, köz-
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vetlen vagy fenntartói irányítása, illetve fel-
ügyelete alá tartozó szervezetek vezetôi a
központi kutatások témaköreinek figyelem-
be vételével határozzák meg. A szervezeti
kutatásokban való részvétel a meghirdetett
témákra való pályázattal, vagy az azokhoz
kapcsolódó önálló témájú pályázat benyújtá-
sával lehetséges. A témakörökben megjelölt
kutatási célok elérése érdekében kutatási
tervet kell összeállítani.

A pályázatok elbírálása mindkét esetben a
kutatási pályázatot kiíró feladata legyen, aki
a pályázatok elbírálásához bíráló bizottságot
hoz létre. A központi kutatások terén a ren-
delkezésre álló erôforrások hatékony kihasz-
nálása érdekében arra kell törekedni, hogy
egyszerre egy-két hosszabb távú és két-há-
rom középtávú kutatásnál több ne legyen fo-
lyamatban. A szervezeti keretû kutatások
esetében az egy idôben indított rövid távú
kutatások számát az évente felülvizsgálatra
kerülô szervezeti erôforrások és feladatrend-
szerek szerint kell meghatározni. A tudomá-
nyos kutatások eredményességének biztosí-
tása érdekében a központi kutatásokra vo-
natkozó kutatási programok, valamint a
szervezeti kutatásokra vonatkozó kutatási
tervek idôarányos megvalósításának doku-
mentálása érdekében a HM tudományszer-
vezô feladatokkal megbízott szervezeti egy-
sége számára éves beszámolót kell felterjesz-
teni, amely a kutatás részeredményeinek fel-
használási javaslatait és a jövôbeni központi
tudományos vizsgálatok témajavaslatait is
tartalmazza. 

SSzzeerrvveezzeettii  aallaappookk
A tudományos kutatások szervezeti alap-

ját a honvédelmi tárca minôsített kutatóhe-
lyei, a kutatómûhelyei, a magyarországi NA-
TO kiválósági központok, valamint az okta-
tási-képzési intézmények tanszékei képez-
zék. A tudományos kutatást a minôségi mu-
tatók növelésével a meglévô bázison és a

rendelkezésre álló szellemi kapacitást ki-
használva kell folytatni. A tudományos kuta-
tást, mint alapfeladatot a szervezeti és mû-
ködési szabályzatban szerepeltetni kell. A
kutatási témák meghatározásában, a kutatá-
si programok és tervek megvalósításának
elôsegítésében, a kutatási eredmények befo-
gadásában és hasznosításában szerepet ját-
szó szervezetek tevékenységük minél haté-
konyabb ellátása érdekében tudományos ta-
nácsokat hozhatnak létre.

A tudományos tanácsok javaslattevô és vé-
leményezô jogkörrel rendelkeznek. A tudo-
mányos tevékenység konkrét céljai és felada-
tai meghatározásának, eredményei objektív
megítélésének és hasznosításának elôsegíté-
sére a tudományos tanácsok keretén belül
szekciók és bizottságok, esetenként albizott-
ságok mûködtethetôk. Azoknál a szerveze-
teknél, ahol szervezetszerû tudományos tes-
tület nincs, ott a tudományos tevékenység
elôsegítése érdekében a tudományszervezôi
feladatok végrehajtására megfelelô végzett-
ségû munkatársat kell megbízni.

SSzzeemmééllyyii  aallaappookk
Tudományos kutatást arra felkészült,

megfelelô tudományos minôsítéssel, illetve
szakmai képesítéssel rendelkezô személyek
folytathatnak egyénileg vagy csoportosan,
hivatásszerûen, önkéntesen, illetve megbí-
zás alapján munkaköri feladatként. A kuta-
tás alapvetô személyi bázisát azok a kutató-
csoportok és személyek képezzék, akik elfo-
gadott pályázatuk alapján a kutatást lefoly-
tathatják. A kutatások eredményes befeje-
zéséért a kutatásvezetôk a felelôsek. A kuta-
tási programot és tervet elfogadó vezetôk,
illetve a kutatásvezetôk szolgálati elöljárói
felelôsek a kutatási célok elérésének elôse-
gítéséért, a kutatás minden oldalú támoga-
tásáért.

A kutatásvezetôk a kutatással kapcsolatos
tevékenységükrôl az éves beszámoltatás al-
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kalmával kötelesek a megbízónak vagy a ku-
tatást végzô szervezet fenntartójának jelen-
tést tenni. A tudományos tevékenységgel
összefüggô koordináció, a tervezés-szervezés
végrehajtásának központi felelôse a HM tu-
dományszervezô feladatokkal megbízott
szervezeti egység vezetôje legyen. Az irány-
elvek hatálya alá esô szerveknél a parancs-
nok/vezetô felelôsséggel tartozik az irányel-
vekben foglaltak betartásáért, érvényesítésé-
ért, valamint a kutatási eredmények elméleti
és gyakorlati hasznosításáért. Az alaprendel-
tetésük szerint kutatással foglalkozó szerve-
zetek kutatási tevékenységét a szervezeti és
mûködési szabályzatban leírtak szerint az il-
letékes szolgálati elöljáró határozza meg. A
munkaköri feladatként végzett kutatási tevé-
kenységért külön díjazás ne járjon.

TTUUDDOOMMÁÁNNYYOOSS  KKUUTTAATTÓÓHHEELLYYEEKK

A tudományos kutatások elôsegítésére a
honvédelmi miniszter tudományos kutatóhe-
lyeket létesíthet, amelyek alapfeladataik el-
látása mellett a tudományos kutatásban, va-
lamint a doktoranduszképzésben fontos sze-
repet töltenek be. A kutatóhelyeket határo-
zatban kell kijelölni azon intézmények, szer-
vezetek közül, amelyeknek a szervezeti és
mûködési szabályzat alapján tevékenysége,
vagy annak meghatározó része tartalmazza a
védelmi tudomány egy bizonyos területének
mûvelését, és rendelkezik a kutatóhellyel
szemben támasztott személyi, tárgyi és anya-
gi feltételekkel.

A HM kutatóhellyé minôsített intézmény
vagy szervezet átalakulásakor, az új szerve-
zet vonatkozásában meg kell ismételni a mi-
nôsítéssel kapcsolatos eljárást. Amennyiben
a HM kutatóhellyé minôsített intézmény
vagy szervezet jogutód nélkül megszûnik, au-
tomatikusan szûnjön meg tudományos kuta-
tóhellyé minôsítése is. A honvédelmi tárca
központi ellenôrzéssel foglalkozó szervezeti

egysége, a meghatározott idôközönként vég-
zett ellenôrzésének keretében vizsgálja meg
a minôsített tárca kutatóhelyek megfelelési
feltételeit. Amennyiben az ellenôrzés alap-
ján kimutatható, hogy a szükséges feltételek
nem állnak rendelkezésre, a tárca tudomá-
nyos kutatóhellyé minôsítése Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem és jogutódja kivé-
telével legyen visszavonható.

TTUUDDOOMMÁÁNNYYOOSS  EEGGYYÜÜTTTTMMÛÛKKÖÖDDÉÉSS

A tudományos együttmûködés az egyéni
kutatók egymás közötti kapcsolatait, a tudo-
mányos kutatóhelyek között kialakított ko-
operációt, és a tárca teljes hazai és nemzet-
közi tudományos kapcsolatrendszerét foglal-
ja magába. A hazai és nemzetközi tudomá-
nyos együttmûködés elôsegítése érdekében
elônyben kell részesíteni a magas hozadék-
kal bíró, probléma megközelítésben és fel-
dolgozásban atipikusnak számító inter- és
multidiszciplináris kutatásokat.

SSzzaakkiirrooddaallmmii  iinnffoorrmmáácciióóss  rreennddsszzeerr
A tudományos együttmûködés alapfelté-

tele a szakirodalom és a tudományos infor-
máció elérhetôségének biztosítása. Napja-
inkban és a jövôben – a számítástechnika és
az informatika korában – ezeket az informá-
ciókat a költséghatékonyságot szem elôtt
tartva elsôsorban elektronikus formában és
úton kell lehetôvé tenni. Ennek érdekében a
tudományos tevékenységet koordináló szer-
vezetek számára biztosítottnak kell lennie
egy, a felhasználói szintrôl is elérhetô, de a
megfelelô információbiztonságot szavatolni
képes integrált adatbázisnak, valamint az ezt
kezelni és kiszolgálni képes informatikai
rendszernek.

Az MH szakirodalmi információs rendsze-
re a Hadtudományi Szakirodalmi Integrált
Információs Rendszer (HSZIIR), amely a
katonai felsôoktatási és a szakkönyvtárak
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közötti integrációt lehetôvé tevô központi
tudományos adatbázis. Minôségi és haté-
kony szolgáltatásaival támogassa az ország
biztonságához kapcsolódó és a honvédelem
kérdéseit érintô politikai és katonai szakmai
döntések elôkészítését, illetve az azokkal
összefüggô tudományos kutatási feladatok
végrehajtását.

A HSZIIR tevékenységét, a szakkönyvtá-
rak szakmai felügyeletét a Honvédelmi Mi-
nisztérium tudományszervezô feladatokkal
megbízott szervezeti egysége felügyeli. A
tagkönyvtárak információ feldolgozó mun-
kájának koordinálását – vezetô könyvtára-
ként – a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
tem Egyetemi Központi Könyvtára, illetve a
jogutód intézmény kari központi könyvtára
lássa el. A szakkönyvtárak közvetlen irányí-
tása továbbra is az állományilletékes katonai
szervezet parancsnokának a hatáskörébe tar-
tozzon.

IInnffoorrmmáálliiss  ééss  ffoorrmmáálliiss  kkaappccssoollaattookk
A tudományos kutatók, illetve tudomány-

szervezôk együttmûködésének legfôbb jel-
lemzôje, hogy alapvetôen informális kapcso-
latokon nyugszik. A szaktárca tudományos
kutatóhelyei és tudományszervezô felada-
tokkal megbízott szervezeti egysége közötti
együttmûködés biztosítsa a kétirányú infor-
mációforgalmat, ezzel segítve elô a tudomá-
nyos tevékenység központi irányítását és a
kutatóhelyek mûködési feltételeinek javítá-
sát, amely a kutatási tevékenység minôségi
mutatóinak folyamatos növeléséhez elen-
gedhetetlen.

A minisztérium hazai és nemzetközi tudo-
mányos kapcsolatrendszere a különbözô tu-
dományos szervezetekkel és intézményekkel
érvényben levô együttmûködési megállapo-
dásokon nyugszik, amelyek célja a kooperá-
cióból származó elônyök kölcsönös kihasz-
nálása. A következô idôszakban is kiemelke-
dô célként jelenik meg a nemzetközi-, elsô-

sorban NATO és EU, valamint a hazai, vé-
delmi szférán kívül mûködô kutatóhelyekkel
és kutatókkal való együttmûködés. Ennek
érdekében célirányosan kell azokat a kutatá-
si témákat kiválasztani, ahol az együttmûkö-
dés a leghasznosabbnak ígérkezik és a ren-
delkezésre álló anyagi és szellemi erôforrá-
sokat ezekre kell koncentrálni.

Továbbra is szem elôtt kell tartani a ren-
delkezésre álló források hatékony felhaszná-
lását, amelynek érdekében fontos a kutatási
témák további összehangolása. A pályázatok
formai egységesítése, a tudományszervezés
standardizált módszereinek kialakítása és
betartása szükséges annak érdekében, hogy
segíteni tudják a kutatók hazai civil, illetve a
nemzetközi katonai és civil kutatási progra-
mokba való bekapcsolódását.

TTuuddoommáánnyyooss  rreennddeezzvvéénnyyeekk,,  ppuubblliikkáácciióókk
A tudományos tevékenység szerves részét

képezik a tudományos rendezvények, ame-
lyek célja a kutatási tervekben szereplô leg-
fontosabb témák, programok kollektív, sok-
oldalú elemzése, illetve a kutatási eredmé-
nyek értékelésének elôsegítése. A rendez-
vényekkel szemben követelmény, hogy azok
témája a védelmi tudományok körében ér-
telmezhetô és a jelen irányelvekben megha-
tározott célkitûzésekbe beilleszthetô le-
gyen.

A honvédelmi tárca szintjén egységes tu-
dományos kiadványozást kell megvalósítani.
A tudományos tájékoztatás javítása érdeké-
ben a szükségleteknek megfelelôen idôsza-
kos kiadványként tudományos tájékoztató-
kat kell megjelentetni. Ezekben közre kell
adni a tervezett kutatási témákat, a folya-
matban lévô kutatásokat és azok eredménye-
it, a kutatások során szerzett tapasztalatokat,
a hazai és külföldi katonai szakirodalomban
megjelent és a hazai kutatásokat elôsegítô
cikkeket, tanulmányokat, a fokozatot elért
személyek névsorát, a tudományos élet leg-
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fontosabb híreit, eseményeit, valamint a ku-
tatásokra vonatkozó pályázati felhívásokat.

A legfontosabb tanulmányokat, tudomá-
nyos dolgozatokat szerkesztett és lektorált
tanulmánygyûjtemény formájában kell kiad-
ni. A tudományos dolgozatok és a kiadvány-
ok szerkesztésénél be kell tartani a katonai
titoktartás szabályait, ami azonban csak a
legindokoltabb mértékben korlátozhatja a
tudomány eredményeinek közkinccsé válá-
sát. A sajtómunkában szorgalmazni kell,
hogy a védelmi tudományok eredményei az
eddigieknél szélesebb körben, írott és elekt-
ronikus formában is publikálásra kerüljenek.

TTUUDDOOMMÁÁNNYYOOSS  KKUUTTAATTÁÁSSOOKK  
FFIINNAANNSSZZÍÍRROOZZÁÁSSAA  ÉÉSS  DDÍÍJJAAZZÁÁSSAA

A HM a hatályos jogszabályok és a belsô
rendelkezések szerint biztosítsa a tudomá-
nyos tevékenységek költségvetési elôirányza-
tait, amelyet az éves költségvetési tervekbe
kell betervezni és jóváhagyatni. A tudomá-
nyos tevékenységek, valamint a kutatási
programok finanszírozását az ésszerûség, a
szükségszerûség és takarékosság elvei, vala-
mint az eddigi gyakorlat figyelembevételével
a lehetôségek és szükségletek szem elôtt tar-
tásával kell meghatározni. A HM tudomány-
szervezésért felelôs szervezetének vezetôje
és a HM központi pénzügyi szerv vezetôje a
hatályos utasítások és címrendkód jegyzék
alapján biztosítják a költségvetésben a tudo-
mányos célú elôirányzatokat. 

A jóváhagyott és rendelkezésre bocsátott
elôirányzatokat a tudományos kutatásra,
doktori képzésre, a kiadványok megjelente-
tésére, tudományos rendezvények lebonyolí-
tására kell fordítani. Törekedni kell arra,
hogy az egy költségvetési éven túl megvaló-
suló tudományos kutatási programok tervei
részteljesítésnek megfelelô kifizetési üteme-
zéssel kerüljenek jóváhagyásra. Kiemelt fon-
tosságú, hogy a nemzetgazdasági, társadalmi

és nemzetközi gyakorlathoz, a tudományos
életben elfogadott eljárásokhoz igazodva
kell keresni és feltárni a tudományos tevé-
kenység, a kutatás finanszírozásának új lehe-
tôségeit és módjait, amelyek az eddigieknél
ösztönzôbbek, távlati kihatásúak és kiszámít-
hatóbbak.
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BBEEVVEEZZEETTÉÉSS

A hideg, illetve forró környezetben vég-
zett szolgálat általában nehezebben viselhe-
tô el, mint a semleges környezetben végzett
feladat. A fizikai megterhelés, mely a hideg
és forró éghajlati körülmények között lép
fel, a biztonságot és egészségi állapotot is
nagymértékben befolyásolhatja. A ruházat
viselésének élettani hatásai bonyolult fizikai
folyamatokra vezethetôk vissza, ezekkel
foglalkozik a ruházatfiziológia. A ruházat-
nak az emberi szervezetre gyakorolt hatását
már az ókorban is megfigyelték. Az i.e. 5.
században Hippokratész „A levegôrôl, a vi-
zekrôl és a helyekrôl” c. munkájában a mai
ruházat fiziológiájának nevezett probléma-
körrel, ezen belül az izzadás jelenségével
foglalkozott.

A ruházat fiziológiai hiányossága említhe-
tô azonban a 2. magyar hadsereg doni tevé-
kenysége során. A nyári hónapokra a legény-
séget egy rend „zsávoly” (len-pamutvászon-
ruhával) is ellátták. Egy rend ruházathoz a
felszerelési cikkeken kívül 2 db alsó-felsô fe-
hérnemû, 4 pár kapca, egy-egy kimenô és
gyakorló ruházat, posztósapka, zubbony,
nadrág, köpeny, egy pár lábbeli és egy rend

zsávolyruházat tartozott. Télire gyapjúkap-
ca, meleg alsó felsô fehérnemût és téli kesz-
tyût adtak ki. A nyakig gombolt zsávolyruhá-
zat nyáron meleg, a posztóruha pedig télen
hideg volt”. Ez ruházat tehát nem biztosítot-
ta megfelelôen a katonák komfortérzetét.

A ruházat egészének legfontosabb élettani
funkciója az, hogy segítsen az emberi test hô-
mérsékletét állandó értéken tartani. Ez az
állandóság elsôsorban a törzsben és a fejben
nagyon fontos (kb. 37 °C), a napi ingadozá-
sok nem léphetik túl a 0, 7– 1, 5 °C-ot. 

Ehhez szükséges, hogy a hôtermelés és a
hôleadás egyensúlyban legyen. Az ember a
ruhájában akkor érzi magát kényelmesen, ha
a bôrfelületnél 30–35 °C levegôhômérséklet
és 80% alatti relatív légnedvesség uralkodik.
A felöltözött test hôháztartásában a ruházat
hôszigetelô képessége, nedvességáteresztô
képessége és a ruházattal borított testfelület
nagysága játszik szerepet. 

AA  PPTTEE  ÉÉPPÜÜLLEETTGGÉÉPPÉÉSSZZEETTII  
TTAANNSSZZÉÉKKÉÉNNEEKK  MMÉÉRRÔÔLLAABBOORRAA--

TTÓÓRRIIUUMMÁÁNNAAKK  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály
Mûszaki Karának Épületgépész Tanszékén
kialakított mérôlabor alkalmas komfort mé-
rések végzésére. A mérôlabor 3 x 4 méter
alapterületû, belmagassága 3 méter. A mérô-
labor minden oldalának, padlójának és
mennyezetének felületi hômérséklete mér-
hetô és tetszôlegesen beállítható. A vizsgálat
során a fal, a mennyezet és a padló felületi
hômérsékleteit beállítva, valamint ventilá-

1 Szerzôk: Révai Tamás (Zrínyi Nemzetvédelmi
Egyetem, Budapest), Magyar Zoltán (Pécsi Tu-
dományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Kar
Épületgépészeti Tanszék), Bánhidi László (Bu-
dapesti Mûszaki Egyetem), Lenkovics László
(Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mû-
szaki Kar Épületgépészeti Tanszék), Laborc
György Péter (Militária-gyûjtô, Baj)

DONI FRONTSZAKASZON VISELT 
KATONARUHÁBA ÖLTÖZTETETT MÛEMBEREN

VÉGZETT HÔÉRZETI MÉRÉSEK1
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torral légmozgást elôidézve (szélhatása) mo-
delleztük az ülô ember hôtermelését. Az 1.
ábra a mérôlabor kapcsolási rajzát mutatja.

AA  MMÛÛEEMMBBEERRRREELL  TTÖÖRRTTÉÉNNÔÔ  MMÉÉRRÉÉSS
MMEENNEETTEE

A mûember mûködési elve a következô: a
testét 18 részre osztották fel, minden test-
részben fûtôszálak találhatók, ezeknek a hô-
termelését mérjük, úgy, hogy közben a bôr
felületi hômérséklete állandó marad. A mû-
emberrel modellezhetô az emberi szervezet
belsô hôtermelése, amely különbözô külsô

körülmények között változik. Az érzékelôk
jele a mûember 18 testrészébôl a központi
adatgyûjtôbe, majd a számítógépbe jut. A
számítógép szoftverén keresztül lehetôség
van minden testrész felületi hômérsékleté-
nek egymástól független beállítására.

Az adott testrész hôleadását öt másodper-
cenként mértük. Egy mérés idôtartama kb. 4
óra hosszú volt, ebbôl a falfelületek hômér-
sékletének beállítása 3 órára, míg a „mûem-
beren” végzett mérések ideje kb. 1 órára te-
hetô. Az 1 órás mérés során kapott adatsor-
ból átlagot képeztünk és ezt használtuk fel a
további vizsgálatokhoz. A helyi hôkomfort

A mérôlabor kapcsolási rajza
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vizsgálatához a testrészek hôleadásán kívül a
„mûember” közelében mértük a fekete gömb
hômérsékletet, valamint 0,1 méter és 1,1 mé-
ter magasságban (ülô munkavégzés esetén
boka és tarkó magasság) a léghômérsékletet.

MMÉÉRRÉÉSS  AA  DDOONNII  FFRROONNTTSSZZAAKKAASSZZOONN
VVIISSEELLTT  KKAATTOONNAARRUUHHÁÁBBAA  

ÖÖLLTTÖÖZZTTEETTEETTTT  MMÛÛEEMMBBEERREENN  

A mérés során a mérôlaborban elhelyez-
tünk a Don kanyarban viselt katonaruhába
öltöztetett mûembert, mely egy széken ült. 

A mérés menete a fentieknek megfelelôen
történt. A mérés során elôször megvizsgál-
tuk a tejes test hôleadását 14°C, 20°C és 29°C
belsô hômérséklet mellett a ruhátlan test
esetén, amely a referenciát jelenti a késôbbi
különbözô változatok vizsgálatához. 

A vizsgálatot ezután elvégeztük a Don ka-
nyarban viselt katonaruházatra teljes felsze-
relésben, valamint zubbony nélkül, szélcsen-
des és szeles esetet feltételezve.

A 2. ábrán a mûember hôleadása látható a
különbözô vizsgált esetekben. 

A 3. ábrán a mûember felületi hômérsék-
lete látható különbözô vizsgált esetekben.

A 2. ábrán látható, hogy a mûember
hôleadása jelentôsen változott a helyiséghô-
mérséklet függvényében, ugyanakkor az át-
lagos felületi hômérséklete a ruházattól tel-
jesen függetlenül közel állandó maradt (3.
ábra). Ez azt jelenti, hogy a vizsgált környe-
zeti hômérsékletek mellett a Don kanyarban
viselt ruházatba öltöztetett mûember belsô
hôtermelése biztosítani tudta az állandó,
elôre megadott bôrhômérsékletet.

Ettôl eltérnek a szélben végzett mérések,
ugyanis már 14 °C külsô hômérséklet mel-
lett, 15 km/h szélsebesség esetén is a mûem-
ber átlagos felületi hômérséklete 16 %-kal

A képeken a doni frontszakaszon viselt 
katonaruhába öltöztetett mûember látható.

A mûember hôleadása különbözô vizsgált esetekben 
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csökkent. Alacsonyabb külsô hômérséklet,
nagyobb szélsebesség mellett és a páratarta-
lom növekedésével ez a csökkenés jóval na-
gyobb.

Megvizsgáltuk az egyes testrészek hôlead-
ását is külön-külön az adott helyiséghômér-
sékletek mellett. A mérést elvégeztük, ami-
kor a mûember Don kanyarban viselt kato-
naruházata a teljes felszerelésben, valamint
zubbony nélkül volt.

A 4. ábrán a mûember különbözô testré-
szeinek hôleadása látható zubbonyban.

Az 5. ábrán a mûember különbözô testré-
szeinek hô leadása látható zubbony nélkül.

A 4. ábra és az 5. ábra összehasonlításából
látható, hogy a zubbony hatására hogyan vál-
tozottaz egyes testrészek hôleadása. A zub-
bonnyal fedett testrészek hôleadása meg-
nôtt, a többi rész hôleadásának változása
nem szignifikáns.

A 6. ábrán a mûember különbözô testré-
szeinek hôleadása látható zubbony nélkül,
15 km/h szélsebesség mellett.

Megvizsgáltuk a szél hatását is a különbö-
zô testrészekre a zubbony nélküli esetre. A 6.
ábra alapján látható, hogy a vizsgált szél
nagymértékben növelte a mûember hôlead-
ását, különösen a fedetlen testrészeknél. 

A kapott eredményeket összehasonlítot-
tuk a ruhátlan állapotban a mûember hôle-

adásával. Az eredményekbôl látszik, hogy a
vizsgált tartományban a mûember hôleadása
öltözékben mintegy 40 %-kal csökkent, de
komfortérzete elfogadható maradt. Ugyan-
akkor már kis szélsebesség is nagymértékben
növelte hôleadását, ami csökkenti hôkom-
fort érzetét.

1. táblázat a mûember teljes hôleadásának
változását mutatja különbözô öltözetben a
ruhátlan állapothoz képest.

1144°°CC--bbaann

Zubbonyban: –64,85 %

Zubbony nélkül: –60,08 %

Ruhátlanul 15 km/ó szélben: 89,64 %

2200°°CC--bbaann

Zubbonyban: –67,19 %

Zubbony nélkül: –43,56 %

Ruhátlanul 15 km/ó szélben: 174,19 %

2299°°CC--bbaann

Zubbonyban: –58,57 %

Zubbony nélkül: –58,93 %

Ruhátlanul 15 km/ó szélben: 252,17 %

1. táblázat. A mûember teljes hôleadásának 
változása különbözô öltözetben a ruhátlan 

állapothoz képest

A mûember felületi hômérséklet különbözô vizsgált esetekben 
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A mûember különbözô testrészeinek hôleadása zubbony nélkül.

A mûember különbözô testrészeinek hôleadása zubbonyban.

A mûember különbözô testrészeinek hôleadása zubbony nélkül szélben
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KKÖÖVVEETTKKEEZZTTEETTÉÉSSEEKK

A ruházat fiziológiai funkciója és szerepe
a viselési komfort kialakításában alapvetô
fontosságú. A viselt ruha befolyásolja a em-
berek komfortérzetét, biztonságukat, mun-
kavégzésüket, egészségüket. A ruházat fizio-
lógiai kutatásainak célja tehát az, hogy az
olyan ruházat tervezését tegyék lehetôvé,
mely az emberek mindennapi tevékenységé-
nek legmegfelelôbb mikroklímát, viselési
komfortot tudja biztosítani, és ezzel az adott
tevékenységek során optimális körülménye-
ket teremtsen. 

Mindenkor érdekes és „izgalmas” dolog a
múltban történô események rekonstruálása.
A Don kanyari magyar katasztrófa okának
feltárására a modern tudomány - mint lát-
hattuk - lehetôséget nyújt. Az elvégzett mé-
rés alapján meghatároztuk a Don kanyarban
viselt katonaruhába öltöztetett mûember
hôleadását. Meghatároztuk az egyes testré-
szek hô leadását különbözô helyiséghômér-
séklet esetén különbözô légsebesség mellett.
A mért értékeket összehasonlítottuk a refe-
rencia értékkel, a meztelen emberi test hô
leadásával. A helyiséghômérséklettôl kis-
mértékben függôen – a mûember hô leadása
zubbonyban kb 63 %-kal, zubbony nélkül kb
54 %-kal csökkent. Amennyiben a szél 15
km/h sebességgel fújt, akkor a hô leadás a
ruhátlan állapothoz képest jelentôs mérték-
ben 90- 250 %-kal megnôtt.

Vizsgálatainkat nem az adott lehetôségek
„teljes mélységében” végeztük el, de bizonyí-
tottuk, hogy 

– a Don kanyarban hordott ruházatok hô-
szigetelô képessége mérhetô,

– az elvégzett vizsgálatok nem a téma tel-
jes feltárásával foglalkoztak,

– részletesebb vizsgálatokkal, például a
nagyobb szélsebesség, nedvességtarta-
lom határainak ellenôrzése is elvégezhe-
tô, valamint

– további vizsgálatok során az egyes ruha-
darabok hôszigetelô képessége is meg-
határozható a nemzetközileg alkalma-
zott clo értékben. (1clo = 0,155 m2K/w)

A szövetségi elvárások megkövetelik, hogy
a katonák az ôket körülvevô környezettôl
függetlenül megfeleljenek a velük szemben
támasztott szakmai követelményeknek. A
Don kanyarban viselt katonaruhába öltözte-
tett mûemberen végzett hôérzeti mérések
adatai  mintául szolgálhatnak, jól felhasznál-
hatók a változékony és gyakran szélsôséges
idôjárási viszonyok közötti jelenlegi és jövô-
beni missziós tevékenységek során. Az is-
mertetett un. mûemberes vizsgálatok alkal-
masak mindenfajta ruházat - pld. a jelenlegi
vagy tervezett honvédségi ruházat - hôszige-
telô képességének mind téli, mind nyári álla-
potokra vonatkozó ellenôrzésére illetve a to-
vábbi fejlesztésekkor e lehetôség figyelembe
vételére.
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Az ezredfordulóra hazánkban nyilvánva-
lóvá vált: paradigmaváltásra van szükség a
tartalék erôk vonatkozásában. Ezzel párhu-
zamosan – egyebek mellett az önkéntes had-
erôre történt áttérés miatt – a honvédelem
és a társadalom közötti kapcsolat megválto-
zott. Megnôtt a társadalmi szervezetek köz-
vetítô ereje. Ebben a helyzetben alakult meg
2001-ben a Magyar Tartalékosok Szövetsége
(MATASZ).

A szövetség egy független, pártpolitika-
mentes, közhasznú, társadalmi szervezet,
amely alapszabály és szervezeti-, és mûködé-
si szabályzat alapján tevékenykedik. A szö-
vetség valamennyi állománykategória elôtt
nyitva áll. Összhangban a NATO Tartalékos
Tisztek Szövetségének tartalékos szövetsé-
gekre vonatkozó irányadó alapelveivel, aján-
lásaival, a MATASZ legfontosabb célkitûzé-
sei a tartalékosok, az önkéntes tartalékosok
együtt tartása, továbbá, hogy a honvédelmi
vezetés konstruktív partnere legyen tartalé-
kos ügyekben. Segítsen a tartalékosok pers-
pektívájából látni a haderô és a társadalom
kapcsolatát, valamint a szoros értelemben
vett, tartalékos vonatkozású, kérdéseket, to-
vábbá híd szerepét töltse be a haderô és a
társadalom között. Törekszik a katonai etika

és viselkedési módok elfogadtatására, érté-
keik megôrzésére és képviseletére. Közre-
mûködik a magyar katonai hagyományok
ápolásában, a bajtársiasság és barátság elô-
segítésében.

Alapvetô jelentôségébôl következôen, a
honvédelem és a társadalom közötti kapcso-
lat, mindig is foglalkoztatta a politikusokat
és a katonai vezetôket, teoretikusokat. Clau-
sewitz azt írja: „… az állam, a háború és a
hadsereg erejét mérhetetlenül megnöveli a
nemzet szíve és érzülete.”[1] Szakértôk,
azonban egyetértenek abban, mára ez a kap-
csolat még nagyobb figyelmet érdemel, mint
valaha, különös tekintettel arra, hogy napja-
inkra számottevôen növekedett a társadalmi
szervezetek közvetítô ereje.[2]

Az ezredfordulóra új korszak nyílt Ma-
gyarországon a honvédelem komplex rend-
szerében, ezen belül a haderô és a társada-
lom viszonyrendszerében, amikor 2004. no-
vember 3-án leszerelt az utolsó sorkatona.[3]
Ezzel megszûnt az a fajta kapcsolat a hon-
védség és a társadalom között, ami 136 éven
át egyfajta párbeszéd és civil kontrol forrása
volt. Miközben a politikai változások ered-
ményeként a haderô jóval nyitottabbá vált,
mint korábban, a sorkatonák távozásával fel-
merült a haderônek a társadalmon belüli
önálló kaszttá válása, újfajta elkülönülése a
társadalomtól.[4]

Számtalan gyermekbetegség után mára
nagyjából kialakult a sorkatonák kiváltása
szerzôdéses katonákkal.[5] Ennek ellenére
hosszú ideig nagyon kevés szó esett – a má-
sik korábbi hadköteles állománycsoport – a
hadköteles tartalékosok[6] kiváltásáról. Már

UJHÁZY LÁSZLÓ SZ. ÔRNAGY:1

A MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE2

1 A szerzô korábban tartalékos tiszt volt. Elôször
1983–84-ben egyetemi elôfelvételisként, majd
1991–92-ben tartalékos parancsnoki hallgató-
ként teljesített sorkatonai szolgálatot. 1992-ben
avatták tartalékos tisztté. 2009-ben került szer-
zôdéses állományba.

2 Az írás egy nagyobb, a tartalékos szövetségek
helyérôl, szerepérôl szóló összefoglaló munka
része.
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a hadkötelezettség békeidejû megszüntete-
tését megelôzô vitákban is legtöbbször a sor-
katonák kiváltásának esetleges nehézségei-
rôl esett szó. Annak ellenére, hogy a katona-
szociológiai szakirodalom a hidegháború
utáni tendenciákat mindig a „kis professzio-
nális haderôk, kis tartalék erôkkel” címkével
jelezte és a sorozás „felfüggesztésérôl” írt,[7]
a hazai szakmai vitákban hosszú ideig nem is
beszéltek az önkéntes haderôben képzett
tartalékosokról. 

A nagy hagyományokkal rendelkezô ön-
kéntes haderôk (Nagy Britannia, Egyesült
Államok) példáját ismerve azonban tudjuk,
hogy igenis léteznek ilyen tartalékosok: ezek
az önkéntes tartalékosok.[8] Az elôbb emlí-
tett államok gyakorlatát figyelembe véve ki-
jelenthetjük, hogy nincsen önkéntes haderô
önkéntes tartalékosok nélkül.[9]

Már az önkéntes haderôre történt áttérés
elôtt megkezdôdött hazánkban egy önkéntes
tartalékos rendszer kiépítése, mely a hadkö-
teles tartalékos rendszerrel párhuzamosan
kezdett mûködni. 2002-ben az a megtisztel-
tetés ért, hogy a Magyar Honvédség elsô ön-
kéntes tartalékosa (mai kifejezéssel élve
„önkéntes mûveleti tartalékos”) lehet-
tem.[10] Itt nem részletezendô okok miatt az
akkori kísérlet nem járt eredménnyel, 2010
végére már csak 17 önkéntes tartalékos ma-
radt a kezdeti, kilencvenegy fôs létszám-
ból.[11]

Azóta nyilvánvalóvá vált, hogy ez kérdés
fokozottabb figyelmet érdemel. A 2010-ben
hivatalba lépett honvédelmi vezetés nagy
lendülettel fogott hozzá a probléma kezelé-
séhez, az önkéntes tartalékos rendszer ügye
bekerült az új alaptörvénybe[12] és a honvé-
delmi törvény megalkotása és elfogadása
sarkalatos törvény lett.[13]

Az önkéntes tartalékosok – akár a hadkö-
teles tartalékosok általában – csak az év kor-
látozott részében kerülnek tényleges állo-
mányba.[14]

Mindezeket átlátva a tartalékos szövetsé-
gek fô célja, hogy a fennmaradó idôben is
együtt tartsák ezt az állományt és segítsé-
gükkel hidat képezzenek a haderô és a tár-
sadalom között – különösen ott, ahol a sor-
katonák kiesésével a tartalékosok és szövet-
ségeik fontos kapcsolatot képeznek a társa-
dalommal. Mindezt a szabad idejükben, dél-
utánonként, hétvégén, egyfajta klubélet for-
májában teszik. A „tartalékos szövetség”
mint intézmény bizonyos értelemben a ki-
szervezés egyik legrafináltabb formája. Kel-
lô állami segítséggel egy ilyen társadalmi
szervezet keretei között – bizonyos fokig a
szervezet tagjainak lelkesedésével szinte
„visszaélve” – költségkímélôen érhetôek el a
fenti célok.[15]

AA  SSZZÖÖVVEETTSSÉÉGG  EERREEDDEETTEE  
ÉÉSS  CCÉÉLLJJAA

Az ezredfordulóra nyilvánvalóvá vált ha-
zánkban, hogy paradigmaváltásra van szük-
ség a tartalék erôk vonatkozásában[16] (is).
A hidegháború véget ért, NATO tagok let-
tünk, a Magyar Honvédség személyi kiegé-
szítési rendszerében egyre nagyobb hang-
súlyt kapott az önkéntesség, ennek megfele-
lôen küszöbön állt egy önkéntes tartalékos
rendszer bevezetése.[17]

Ebben a helyzetben kérte fel a Honvédelmi
Minisztérium Deák János nyugállományú ve-
zérezredest, a Magyar Honvédség korábbi pa-
rancsnokát, hogy vállalja el egy – a kor köve-
telményeinek megfelelô – tartalékos szövet-
ség elnöki tisztét.[18] Vezérezredes úr eleget
tett a kérésnek, és 2001 tavaszán létrejött egy
kis munkacsoport – amelynek e sorok írója is
tagja volt, – hogy elôkészítse az új szervezet
megalakítását. Az egyeztetô munkát követô-
en 2001. július 14-én a HM III. Hûvösvölgyi
úti objektumának kápolnatermében ünnepé-
lyes keretek között megalakult a Magyar Tar-
talékosok Szövetsége, a MATASZ.[19] Ezzel
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hazánkban is létrejött egy modern értelem-
ben vett tartalékos szövetség. 

A MATASZ a NATO-államokban bevett
gyakorlatnak megfelelôen[20] egy független,
pártpolitika-mentes, közhasznú, társadalmi
szervezet, amely alapszabály[21] és szerveze-
ti és mûködési szabályzat alapján tevékeny-
kedik. A tagsági viszony természetesen ön-
kéntes. Tagsága felöleli a teljes magyar fegy-
vernemi és haderônemi spektrumot. Vala-
mennyi állománykategória, így a legénység, a
tiszthelyettesek, valamint a tisztek elôtt egy-
aránt nyitva áll, ezáltal a társadalom legszé-
lesebb rétegeihez tud eljutni,[22] hiszen a
MATASZ is abból indul ki, hogy a honvéde-
lem össztársadalmi ügy.[23]

A közeljövôben nagy létszámú önkéntes
tartalékosra lesz szüksége a haderônek.[24]
A szövetség egyik legfontosabb célkitûzése –
mint minden tartalékos szövetségnek világ-
szerte – a tartalékosok, az önkéntes tartalé-
kosok együtt tartása.[25] A MATASZ másik
kiemelkedô törekvése, hogy – elôremutató
szervezetként – tartalékos ügyekben a hon-
védelmi vezetés konstruktív partnere le-
gyen.[26] Segítsen a tartalékosok perspektí-
vájából látni a haderô és a társadalom kap-
csolatát, valamint a szoros értelemben vett,
tartalékos vonatkozású, kérdéseket.[27]

A Szövetség híd szerepet tölt be a Magyar
Köztársaság hadereje és a magyar társada-
lom között, valamint a Magyar Honvédség
hivatásos, szerzôdéses állománya és tartalé-
kos katonái között.[28] Társadalmi beágya-
zottságánál fogva a szövetség különleges le-
hetôségekkel rendelkezik a haza védelmé-
nek elôsegítésében, valamint az önkéntes
tartalékos rendszer társadalmi támogatottsá-
gának erôsítésében, a hazaszeretetre való
nevelésben. A szövetség segít fenntartani a
katonák társadalmi beágyazottságát. A jól
felkészült, motivált tartalékos katona a had-
erô egyik legjobb diplomatája.

Emellett a MATASZ közremûködik a ha-

za védelmi képességének erôsítésében, részt
vesz a katasztrófa-elhárítással és mentéssel,
valamint az ár-, és belvízvédelemmel kapcso-
latos feladatok ellátásában is.[29] Törekszik
a katonai etika és viselkedési módok elfo-
gadtatására, értékeik megôrzésére és képvi-
seletére. Közremûködik a magyar katonai
hagyományok ápolásában, a bajtársiasság és
a katonai barátság elôsegítésében. Segít a
tartalékos állomány fizikai állapotának meg-
ôrzésében, részükre katonai sportversenye-
ken és kulturális programokban való részvé-
telt biztosít. Közremûködik a béketámogató
mûveletekben szolgáló tartalékosok család-
támogatásában, családjuk helyzetének figye-
lemmel kisérésében. A szövetség egyben ér-
dekképviseleti szervezete a Magyar Honvéd-
ség tartalékosainak.

Tevékenységi körébe tartozik a biztonság-
politikai, biztonságelméleti rendezvények, a
katonai ismereteket és készségeket fejlesztô
programok szervezése. Tájékoztatást ad a
Magyar Honvédség nemzetközi tevékenysé-
geirôl, az azokban való önkéntes részvétel le-
hetôségeirôl. A szövetség konferenciákat
szervez és kiadványokat[30] jelentet meg a
védelem ügyével kapcsolatos – elsôsorban
tartalékos vonatkozású – témákban, és saját
honlapot mûködtet.[31]

A MATASZ folyamatos, szerteágazó kap-
csolatot tart az élô alakulatokkal,[32] hogy a
tagság friss ismeretekkel rendelkezzen.
Rendszeres konzultációt folytat a politika
szereplôivel, a parlamenttel, a kormánnyal
és a haderô vezetésével csakúgy, mint egyéb
társadalmi – fôleg hasonló profilú – szerve-
zetekkel. Ezekkel többnyire együttmûködési
megállapodással is rendelkezik. A MATASZ
sokrétû kapcsolatrendszerébôl a legjelentô-
sebb a Honvédelmi Minisztériummal kötött
együttmûködési megállapodás, amelyet a
MATASZ megalakulását követôen – kölcsö-
nös elônyökön alapuló – szerzôdés kereté-
ben fogadott el a két fél. 
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A HM-mel 2002-ben aláírt okmányra[33]
épül valamennyi más szervezettel kötött
együttmûködési megállapodás. Így az alábbi-
akkal: Bajtársi Egyesületek Országos Szövet-
sége (BEOSZ); Honvéd Hagyományôrzô
Egyesület (HOHE); Magyar Ejtôernyôsök
Bajtársi Szövetsége (MEBSZ); Magyar Ka-
tonai Logisztikai Egyesület (MKLE); Ma-
gyar Technikai és Tömegsport Szövetség
(MTTSZ); Országos Katasztrófavédelmi Fô-
igazgatóság (OKF); Tudományos Ismeret-
terjesztô Társaság Hadtudományi szekciója
(TIT HABE); Védelmi Információs Köz-
pont (VIK).

A MATASZ éves költségvetési terv alap-
ján gazdálkodik, bevételi forrásai a követke-
zôkbôl tevôdnek össze: befizetett tagdíjak,
pályázatok (fôleg a Nemzeti Civil Alap, a
Honvédelmi Minisztérium, az Oktatási tárca
által kiírt pályázatok), szponzori támogatá-
sok, adományok és emléktárgyak értékesíté-
se. Jelenleg az éves tagdíj teljes jogú tagok-
nak 1000 forint. A MATASZ vállalkozási te-
vékenységet csak a közhasznú céljainak meg-
valósítása érdekében, azokat nem veszélyez-
tetve folytathat. Befektetési tevékenységet is
csak az elnökség által elfogadott befektetési
szabályzat alapján folytathat. Az egyesület
könyvelôt, könyvvizsgálót alkalmaz. Tevé-
kenységének és gazdálkodásának legfonto-
sabb adatait évente nyilvánosságra hozza. 

A szövetségen belül és kívül egyaránt
egyetértés van abban, hogy a MATASZ talán
legeredményesebb tevékenysége a nemzet-
közi. A szövetség munkájában kezdettôl fog-
va kiemelt szerepet kapott a NATO országok
védelmi szervezeteivel való interoperabili-
tás,[34] és az euroatlanti integráció elôsegí-
tése. Ennek megfelelôen a MATASZ legfon-
tosabb nemzetközi kapcsolata a NATO Tar-
talékos Tisztek Szövetsége (Confédération
Interalliée des Officiers de Réserve –
CIOR).[35]

Sajnos nem vagyunk a NATO Tartalékos

Egészségügyi Tisztek Szövetsége (Con-
fédération Interalliée des Officiers Médi-
caux de Réserve – CIOMR)[36] tagjai, de a
közös CIOR/CIOMR rendezvények jóvoltá-
ból – a MATASZ megalakulása óta – kapcso-
latban vagyunk a CIOMR-rel. Napjainkban,
amikor új lendületet kapott nálunk az ÖTR
és látnivaló, hogy a válságreagáló mûveletek
jelentôs igénybevételt rónak a védelem-
egészségügyre talán nagyobb figyelmet kap
ez a terület és remélhetôleg a Magyar Tarta-
lékosok Szövetsége forrásainak bôvülése
elôbb-utóbb lehetôvé teszi, hogy a CIOMR-
ben teljes jogú tagságot szerezzünk. 

Hazánk a kezdetektôl részt vesz a Gamin-
gi Kezdeményezés (Gaminger Initiative –
GI),[37] munkájában. A GI volt az elsô tar-
talékos vonatkozású nemzetközi kapcsola-
tunk a hidegháború után. Itt hallottunk elô-
ször a CIOR-ról. A szervezet sok segítséget
nyújtott abban, hogy Magyarországon létre-
jött egy tartalékos szövetség. Számos alka-
lommal – legutóbb 2011 tavaszán – adtunk
otthont a GI programjainak, emellett jelen-
leg (2011 ôszéig) hazánk adja a szervezet el-
nökét.

Magyarországot az 1990-es évek második
felében kereste meg az Európai Tartalékos
Tiszthelyettes Szövetség (Association Euro-
péenne de Sous-Officiers de Réserve –
AESOR). Hazánk 1998-tól vendégként,
majd 2000 tavaszától négy évig (két cikluson
át) megfigyelô tagja volt a szervezetnek. Elô-
ször a Tartalékos Katonák Országos Egyesü-
lete (TKOE),[38] majd – 2001-ben történt
megalakulását követôen – a MATASZ ka-
pott felhatalmazást a Honvédelmi Miniszté-
riumtól, hogy képviselje a magyar tartaléko-
sokat a nemzetközi tartalékos szervezetek-
ben, így az AESOR-ban is. Bár rendkívül
fontosnak láttuk a tartalékos tiszthelyettes
állomány szerepét napjainkban, szûkös anya-
gi forrásaink okán nem lehettünk teljes jogú
tagjai a szervezetnek. Reméljük, a Magyar
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Tartalékosok Szövetsége forrásainak bôvülé-
se elôbb-utóbb lehetôvé teszi az AESOR-
ban is a teljes jogú tagság vállalását.[39]

A MATASZ számos bilaterális nemzetkö-
zi kapcsolattal is rendelkezik. Az elsô – és ta-
lán legfontosabb ezek sorában – a német kol-
légákkal fennálló együttmûködés.[40] Kétol-
dalú megállapodása van még a MATASZ-
nak a román, a szerb, a szlovák és a szlovén
tartalékos szövetségekkel. Elôkészületben
van a cseh, a lengyel és az olasz kollégákkal
kötendô megállapodás. Néhány országgal
egyelôre csak megyei szintû megállapodások
léteznek (Ausztria, Cseh Köztársaság, Hor-
vátország és Lengyelország).

AA  SSZZÖÖVVEETTSSÉÉGG  FFEELLÉÉPPÍÍTTÉÉSSEE  ÉÉSS  
VVEEZZEETTÉÉSSEE

A szervezet legfôbb döntéshozó fóruma az
– évente esedékes – országos küldöttértekez-
let. A MATASZ élén az országos elnök
áll,[41] rajta kívül az elnökség alelnökbôl, és
hét elnökségi tagból tevôdik össze. Az elnök-
ség havonta ülésezik. Munkáját korábban –
szerzôdéses megbízás alapján – teljes mun-
kaidôben egy igazgató és részmunkaidôben
egy tanácsos támogatta. Jelenleg, a többi
tisztségviselôhöz hasonlóan, ôk is társadalmi
munkában látják el funkciójukat.[42] A szer-
vezet ellenôrzô bizottsággal, etikai és fegyel-
mi bizottsággal rendelkezik. A MATASZ
küldöttgyûlése választhat tiszteletbeli elnö-
köt.[43] A tisztségviselôket demokratikusan
választják, kivéve a fizetett alkalmazottakat
(igazgató stb.). Az utóbbiak nem választhat-
nak és nem is választhatóak.

A Szövetség az alábbi tagozatokkal ren-
delkezik: 

• missziós (veterán);[44]
• aktív (önkéntes) tartalékos;
• polgári; hagyományôrzô;
• sport és ifjúsági.
A MATASZ a területi elvet követve terü-

leti (megyei, fôvárosi) tagszervezetekbôl, va-
lamint önálló jogi személyiséggel rendelkezô
tagszervezetekbôl áll. A területi szervezetek
kérésükre, a küldöttgyûlés jóváhagyásával,
jogi személyként bejegyeztethetôk.

Önálló jogi személyként az alábbi tagszer-
vezetei vannak a MATASZ-nak: Árpád Egy-
let Rétság, Egri Vitézlô Oskola, Európáért
és a Magyar Társadalomért Alapítvány,
Lenkey Lövész Klub Eger, Noszvaj Lövész-
klub, vitéz doberdói Bánlaky Breit József al-
tábornagy Hagyományôrzô Egyesület Eger,
Páty Magyar Technikai és Tömegsport Szö-
vetség, Ladomér Közhasznú Polgári Véderô
Egyesület, KIJU Kft., Kalocsai Harckocsi-
zók Egyesülete, Aeroking Ejtôernyôs Klub,
Rétsági 31. Hunyadi János Harckocsi Dan-
dár Baráti Kör.

BBEEFFEEJJEEZZÉÉSS

A Magyar Honvédség körül tevékenykedô
társadalmi szervezetek közül kiemelkedik
azzal, hogy nem múltba, hanem sokkal in-
kább elôre tekintô szervezet. Társadalmi be-
ágyazottságánál fogva a szövetség különleges
lehetôségekkel rendelkezik a haza védelmé-
nek, valamint az önkéntes tartalékos rend-
szer társadalmi támogatottságának elôsegí-
tésében, a hazaszeretetre való nevelésben. A
MATASZ feladata hogy eljusson a társada-
lom olyan szegmenseihez is, ahová a hivata-
los politika esetleg nemigen tud eljutni.[45]
Ebbôl a szempontból célszerû lenne, hogy a
MATASZ ismét tûzze napirendre – a más ál-
lamokban már bevált – „tartalékosok napja”
rendezvény meghonosítását.[46] 

Most, hogy vannak önkéntes tartalékosok,
célszerû lenne, ha a MATASZ a fô hangsúlyt
erre az állománycsoportra helyezze. Ennek
megfelelôen, akár némi profiltisztítás is in-
dokolt lehetne.[47] Az önkéntes tartaléko-
sok – akár korábban a tartalékos hadkötele-
sek – csak az év korlátozott részében kerül-
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nek tényleges állományba. A MATASZ ké-
pes a fennmaradó idôben is – fizikai és szel-
lemi síkon – szakmai programokkal együtt
tartani nemzeti szinten is ezeket a tartaléko-
sokat. Nemzetközi vonatkozásban, pedig a
különbözô nemzetközi integrációkba (jelen-
leg elsôsorban a CIOR/CIOMR rendelkezik
ehhez drága, ámde alkalmas struktúrákkal és
programokkal) tudja delegálnia önkéntes
tartalékos tagjait – túl azon, hogy ezekben a
szervezetekben e küldöttek képviselik a ma-
gyar tartalékosokat, a Magyar Honvédséget
és tágabb értelemben az egész országot. Ha
lesznek önkéntes mûveleti tartalékosaink,
érdemes lenne a CIOR megfelelô bizottsá-
gaiba (CIMIC,[48] Jogi, Közkapcsolatok)
delegálni ôket, nem beszélve a CIOMR
nyújtotta lehetôségek fontosságáról.

Mint minden éremnek – a „tartalékos
éremnek” is – két oldala van. A MATASZ el-
fogadja, eddig is elfogadta, hogy az érem
egyik oldala az, hogy a haderô milyen igényt
támaszt a tartalékosokkal szemben. Amit
felajánl, az az érem másik oldala, nevezete-
sen be tudja mutatni, hogy hogyan néz ki
mindez a tartalékosok perspektívájából.

Hasonlóan a NATO-államok gyakorlatá-
hoz, a MATASZ lenne hivatott a tartaléko-
sok érdekvédelmének ellátására. Annál is in-
kább, mivel ennek az állománycsoportnak a
problémái sok tekintetben eltérnek a hivatá-
sos, szerzôdéses vagy akár a nyugállományú
katonák problémáitól.

Ugyancsak a NATO-államok gyakorlatá-
hoz hasonlóan, a MATASZ részt vehetne –
szükség esetén – a tartalékosok toborzásában. 

Célszerû lenne, azonban felülvizsgálni a
rendes tagsági viszonyra vonatkozó kritériu-
mokat. Érdekes módon a TKOE eredeti-
leg[49] csak a magyar haderôben katonai
szolgálatot teljesített természetes személyek
részére tette lehetôvé, hogy az egyesület ren-
des tagja lehessen. Másoknak csak tisztelet-
beli és pártoló tagsági viszony létesítésére

adott lehetôséget.[50] Ez utóbbi megoldás
van összhangban a NATO-államok gyakorla-
tával. A MATASZ jelenlegi gyakorlata[51]
túl engedékeny. Szinte mindenki rendes tag
lehet. Ez pedig több okból sem jó. Nem lehet
letagadni, hogy egyes jelentkezôknél felme-
rülhetnek biztonsági kockázatok is.[52] A
NATO-államokban ezt azzal tudják elkerül-
ni, hogy csak az lehet rendes tag, aki tartalé-
kos beosztással bír, ezáltal átjutott egyfajta
szûrôn. [53]

Feltételezésem szerint, mivel a tartaléko-
sok, önkéntes tartalékosok csak az év korlá-
tozott részében kerülnek tényleges állo-
mányba, ezért egy társadalmi szervezet al-
kalmas leginkább arra, hogy a fennmaradó
idôben is együtt tartsa ôket. Egy ilyen szerve-
zet képes biztosítani a tartalékosok testületi
jellegû integráltságát, ezzel garantálva azt a
morált, normarendszert, ami az írott szabá-
lyokon túli, fontos támogatója a sikeres fel-
adat végrehajtásnak. 

Meggyôzôdésem, ahogy az ÖTR nélkül a
Magyar Honvédség is féllábúnak tekinthetô,
úgy az ÖTR is az lesz, megfelelô társadalmi
szervezeti támogatottság nélkül.

Arról is meg vagyok gyôzôdve, hogy a Ma-
gyar Tartalékosok Szövetségét adekváttá le-
hetne tenni arra, hogy megfeleljen az önkén-
tes haderô és az önkéntes tartalékos rend-
szer kihívásainak.
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Dürkheim (Tartalékosok napja Bad
Dürkheimben); http://www.reservisten-
verband.de/php/evewa2.php?d=130432
1288&d=1265895653&menu=6002&n
ewsid=954&g2=1&gliederung=41004
51100 (2011.05.19. 11:57) Hazánkban
régóta tervezünk ilyen rendezvényt. Va-
lamilyen tartalékos vonatkozású, inte-
gratív történelmi eseményhez szeret-
nénk kötni ezt a napot, ezért a XX. szá-
zadi magyar hadtörténelem tárházához,
amikor pedig nagy számban küzdöttek
tartalékosok, nemigen tudunk vissza-
nyúlni. Az egyeztetés jelenleg is napi-
renden van a hadtörténész szakmával.
Úgy tûnik, van egy 1849-es szabadság-
harcos esemény, ami már a modern tar-
talékos fogalmát vetíti elôre, talán eh-
hez tudunk kapcsolódni. Lásd: SÜLI
Attila: A székely határvédzászlóaljak
története; In: Hadtörténelmi Közlemé-
nyek, 2005. évi 1–2. szám, 121–140. old.
ISSN 0017-6540

[47] Az elmúlt években, amikor csak kevés
beosztással rendelkezô önkéntes tarta-
lékos volt hazánkban, egyfajta pótcse-
lekvésként, olyan területeket is szárnya
alá vett a MATASZ, amelyek többnyire
nem tartoznak a tartalékos szövetségek
feladatkörébe. Ezzel a gyakorlattal cél-
szerû lenne szakítani, hogy jusson elég
energia a valódi tartalékos ügyekre.

[48] Civil-Military Co-operation – civil-kato-
nai együttmûködés: a katonai mûveletet
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támogató tevékenység, a mûveleti pa-
rancsnokság és a helyi hatóságok, vala-
mint nemzetközi, nemzeti kormányzati
és nem-kormányzati szervezetek és ügy-
nökségek, továbbá a lakosság együttmû-
ködésének biztosítására. NATO Civil-
Military Co-Operation (CIMIC) Doc-
trine AJP-9 (A NATO civil-katonai
együttmûködési doktrínája)

[49] Mára ezen változtattak. Tartalékos Ka-
tonák Országos Egyesülete Alapszabá-
lya; http://www.tkoe.hu/cikk/1336/tar-
ta lekos_katonak_orszagos_egye-
sulete_alapszabalya.html (2011.05.20.
9:59)

[50] A Tartalékos Katonák Országos Egye-
sülete Alapszabálya és SZ. M. SZ.;
Athenaeum Nyomda Rt., Budapest,
1994., 4–5. old

[51] A MATASZ Alapszabálya; 
http://matasz.com/index.php?option=
com_content&task=view&id= 
3&Itemid=8 (2011.05.20. 19:26)

[52] LÓDERER Balázs: A nonprofit szerve-
zetek a fegyveres testületek tükrében;
In: Hadtudományi Szemle, 2010. évi 3.
szám, 15. old. ISSN 2060-0437 

[53] A MATASZ jelenlegi tagfelvételi gya-
korlata azért is problematikus, mert pél-
dául elôfordult, hogy MH sportverse-
nyen megjelent MATASZ sportcsapat,
akikrôl joggal feltételezték, hogy kato-
nai kiképzésben részesültek, majd a
gépkarabély lövészetnél derült ki, hogy
a társaság nagy része nem volt katona.
Mondanom sem kell, az ilyen és hason-
ló esetek nem tesznek jót a szervezet
megítélésének.
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Az elmúlt években egyre jobb együttmû-
ködés alakult ki a Magyar Honvédség és a
Francia Köztársaság hadereje között, amit az
egyre növekvô számú közös program is je-
lez.1 Az együttmûködés egyik lehetôsége a
francia katonák által megszerzett jelentôs
Afrika tapasztalat átadása, amelynek sajnos
a magyar katonák – egyelôre még – híjával
vannak.2 Cikkünkben ezért szeretnénk rövi-
den bemutatni a Francia Köztársaság Afri-
ka-politikájának alakulását, ami számunkra
is fontos lehet, fôként akkor, ha esetleg fran-
cia katonákkal szolgálhatunk közösen afrikai
mûveletekben.

Egyes elemzôk szerint napjainkban a fran-
cia külpolitika és különösen az Afrika-politi-
ka szignifikáns változáson ment keresztül.3

Mint késôbb látni fogjuk, Sarkozy bizonyos
tekintetben tényleg teljesen új elemeket
emelt be Párizs fô irányelveibe. Azonban ha
egy lépést hátrább lépünk, hogy a teljes ké-
pet lássuk, az a határozott benyomásunk tá-
mad, hogy bár ez a Franciaország nem köve-
ti a de Gaulle-i grandiózus és pátoszos poli-
tizálást,  keményen fellép érdekei védelmé-
ben napjainkban is, ugyanúgy, mint a hideg-
háborúban, vagy akár a kilencvenes években.
Mégpedig katonailag. Nincs is ezzel semmi
probléma, hiszen amelyik ország nem követi
a saját érdekeit, rövid idôn belül igencsak
hátrányos helyzetbe hozhatja magát. A nem-
zetközi környezet sokat változott a bipoláris

szembenállás óta, a katonai beavatkozás azon-
ban katonai beavatkozás marad, ez pedig a
legmagasabb szintû elszántságról tanúsko-
dik. Líbia és Elefántcsontpart konfliktusai-
ban komoly szerepet játszanak a franciák, s
talán csak akkor nevezhetnénk még elszán-
tabbnak Párizs lépéseit, ha adott esetben
nemzetközi támogatás, ENSZ BT határoza-
tok és más nagyhatalmak segítsége nélkül is
megtenné ugyanezeket a lépéseket. 

Tehát ha önmagában az aktivitást és a
gazdasági, politikai és katonai lépéseket
nézzük, nincs komoly változás. Franciaor-
szágnak ugyanolyan fontos Afrika, mint a
korábbi évtizedekben, évszázadban, vagy
akár fontosabb is, tehát érdekei azt diktál-
ják, hogy ne hagyja elveszni drága frank és
euró milliárdokért kiharcolt pozícióit.
Mindazonáltal a megközelítésben, a mód-
szerekben sokkal finomabb húzásokat fi-
gyelhetünk meg. Diplomáciailag sokkal job-
ban elôkészítették ezeket a lépéseket, egyál-
talán nem egyoldalú vállalkozások, melyek
nem ingerlik annyira a nemzetközi sajtó kri-
tikus elemzôit, mint a hidegháború Párizs
által szervezett számos és számtalan puccsa.
Ezért teljesen mindegy, hogy Gbagbo ele-
fántcsontparti ex elnököt ENSZ felhatalma-
zással tartják-e fogva a franciák vagy épp a
nélkül.4 Jean-Baptiste Alphonse Karr, fran-
cia író szavaival élve „plus ça change, plus
c’est la même chose”, vagyis mennél inkább
változnak a dolgok, annál inkább maradnak
ugyanazok. 

BESENYÔ JÁNOS - HETÉNYI SOMA: 
A FRANCIA AFRIKA-POLITIKA VÁLTOZÁSA

1 http://www.ambafrance-hu.org/
spip.php?article1516 

2 http://www.honvedelem.hu/nyomtat/17500
3 http://www.e-ir.info/?p=486

http://hvg.hu/vilag/20110506_
elefantcsontpart_elnok_polgarhaboru
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Franciaország érdekei tehát nem változ-
tak: kôolajszükségleteinek nem döntô, de je-
lentôs részét, 30 százalékát Afrikából szerzi
be.5 Eleinte Algéria volt a fô beszállítója, ké-
sôbb azonban Gabon, Kamerun és Kongó
olajszektora is felfutott. De nem szabad elfe-
lejteni, hogy Franciaország számos multina-
cionális céggel is rendelkezik, s ezek érdeke
és jövedelmezôsége is fontos szempont. Jean
Suret-Canale „A négerkereskedelemtôl a
Neokolonializmusig” címû könyvében kifej-
ti, hogy a gyarmatosítás a francia állam szem-
pontjából olyan hatalmas kiadásokkal járt,
hogy valójában csak majd 100 év után térült
meg, éppen akkor, amikor már elkezdôdött a
dekolonizáció. A katonai terjeszkedés, az
infrastruktúra kiépítése, a rendszer mûköd-
tetésére és fenntartására alkalmazott hiva-
talnokok bére óriási többlet költséget jelen-
tett, ezzel szemben csak csekély adó jövedel-
mek folytak be a gyarmatokról. S Párizs Lon-
donnal szemben a direkt kormányzást prefe-
rálta, ami további költségeket rótt a franci-
ákra. Az angolok az indirekt kormányzással

sokkal inkább bevonták a helyi tradicionális
vezetôket – törzsfôket, királyokat, emíreket
– sôt, bizonyos területeken megelégedtek a
névleges uralommal.6 Erre jó példa Szudán
déli része, ahol igazi klasszikus gyarmati ve-
zetés szinte soha nem épült ki, azonban a
brit korona ragaszkodott a fennhatóságának
elismeréseshez. De a mérleget nem szabad
csak állami kiadások és bevételek szempont-
jából nézni, hiszen a francia vállalatok már
sokkal korábban komoly nyereségekre tettek
szert a gyarmatok végett – komolyan hozzá-
járulva az anya-ország felvirágzásához. Ezzel
szemben a dekolonizáció után az egykori
gyarmattartók megszabadultak a hatalmas
költségek tetemes részétôl,7 de elveszítették,
igaz, csak fokozatosan a nemzeti vállalataik
privilegizált helyzetét. Évtizedeken keresztül
az egykori francia gyarmatokon a francia cé-
gek szinte kizárólagos szereplôk voltak, má-
ra azonban a globalizált világ jellemzôjeként
Kína, India, az ázsiai országok, az Európai
Unió és az Egyesült Államok és számos más
szereplô verseng egy-egy szerzôdés elnyeré-
séért.8 Természetes, hogy a francia Afrika-
politika meghatározó része, hogy saját nagy-
vállalatait minél kedvezôbb helyzetbe hozza.
Ezek közül talán a legismertebb a Total olaj-
cég. Az óriásvállalat a Total, az Elf Aquitanie
és a Petrofina 2000-es fúziójából jött létre.9

Francia bázisok

5 http://www.total.com/static/fr/medias/ 
topic303/Total_2003_Rapport_annuel.pdf

6 Sík Endre: fekete Afrika története II, 16-20 ol-
dal

7 Azért a segélyek így is tetemes összeget tesznek
ki, ami a francia GDP 0,45 %, de összehasonlít-
hatatlanul alacsonyabb mint a korábbi idôszak
adminisztrációs kiadásai. Hugo Sada: Poli-tiques
africaines de la France et du Royaume Uni. In:
Défense Nationale, 1999. május 180-182.

8 Tarrósy István: Chinese–African Relations,
New Emerging Actors and the Changing
Dynamics of the Global South, Tradecraft
Review, 2011/1, Special Issue, p. 25

9 http://www.eoearth.org/article/Energy_pro-
file_of_France 
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Magától értetôdô, hogy Párizs 21. századi
Afrika politikájának meghatározó eleme,
hogy ezen óriáscégeket minél kedvezôbb
helyzetbe hozza. Az Elf különösen érdekes
az Afrika-politika szempontjából, hiszen
1994-ben államosították és Párizs sokszor al-
kalmazta nyomásgyakorlásra és egyéb titkos
mûveletekre. Sajnálatos módon a francia po-
litikai elit számára, a kétezres évek folyamán
a sajtó sokat foglalkozott az Elf-fel. 2002-ben
a cég 37 vezetôje állt bíróság elé megveszte-
getések, nyomásgyakorlás és különbözô poli-
tikai visszaélések miatt.10

Franciaország energiaszükségleteinek 40%
át atomerômûvek biztosítják. Az 58 erômû
táplálásához szükséges urán nagy részét Af-
rikából szerzik be, különösen fontos Niger,
melynek mindkét urán bányája teljesen fran-
cia kézben van.11 Ezen felül Sarkozy sikere-
sen tetô alá hozott Líbiával egy szerzôdést
urán szállításáról valamint arról, hogy Kad-
hafi a francia állami cégtôl, az Areva–tól ren-
del majd egy atomerômûvet,12 azonban a je-
len helyzet ezt lehetetlenné teszi. A nyers-
anyagokon túl az afrikai piacok igen jövedel-
mezôek a franciáknak. A France Telekom
például teljes egészében birtokolja a szene-
gáli, elefántcsontparti és gaboni telekommu-
nikációs piacot, de több más afrikai ország-
ban is jelentôs piaci részesedést tudhat ma-
gáénak. 

A hidegháborúban könnyen le lehetett
rendezni a Francia Afrika-politikát: Poli-
tique d’Afrique = de Gaulle+ paras (ejtôer-
nyôsök).13 Ez a hozzáállás a 1969 után is

megmaradt és csak a ’90-es évek elején tör-
téntek változások. Franciaország mindig is
saját területeknek tekintette az afrikai egy-
kori gyarmatait és a frankofon területeket.
Ezek tették Párizst többé, mint egyszerû eu-
rópai középhatalom. A bipoláris szembenál-
lás alatt a franciák Afrikában joggal tetsze-
leghettek a harmadik utas megoldások mel-
lett. Thomas Hodgin Afrika-kutató szerint a
francia Afrika-politika paternalista, megkü-
lönböztetô és asszimiláló is volt egyszerre, s
ô ezeket a jegyeket együtt karteziánusnak
tartja.14 A jelzôk önmagukban találóak, hi-
szen a gondoskodó állam, vagy anyaország
koncepciója nem ismeretlen. Houphouet
Boighny, Elefántcsontpart egykori elnöke
például még a függetlenséget is ellenezte
eleinte, mondván, Franciaország irányításá-
val sokkal jobban járna Afrika. Az asszimilá-
ció sikerei már kétesek. Párizs az úgyneve-
zett „assimilés” réteg kialakításával egy hoz-
zá hû elitet akart létre hozni s ez igencsak si-
keres volt. A portugál gyarmatokon ezeket
az embereket assimiladonak, a belga gyar-
matokon évoulénak nevezték, de a lényeg
ugyanaz. A helyi értelmiség képzése, akik
franciául beszélnek, francia ételeket esznek,
a francia divatot követik, és ami a legfonto-
sabb, soha nem mondanak nemet Franciaor-
szágnak. Az afrikai elit tagjai hagyományo-

10 http://www.news.bbc.co.uk/2/hi/europe/ 
2862257.stm

11 http://www.africafiles.org/article.asp?ID= 
22690 illetve http://www.world-nuclear.org/
info/inf110.html 

12 http://www.e-ir.info/?p=486
13 Salgó László: A gyarmati rendszer története,

1956-1975. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.;
288.p.

14 http://www.suite101.com/content/french-colo-
nial-policy-in-africa-a114441
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san Franciaországba küldték tanulni gyerme-
keiket, s ez mind a mai napig jellemzô.15

Szintén de Gaulle-ig visszavezethetô az
úgy nevezett Fashoda szindróma. Az 1898-as
Fashoda incidens a brit-francia Száhel öve-
zeti érdekzóna ütközése francia meghátrá-
lással végzôdött, s így szertefoszlott a Dakar-
tól Dzsibuti-ig tartó egységes francia gyar-
matbirodalom elképzelése. Mindazonáltal
elvezetett egy olyan tárgyalás sorozatig,
melynek megkoronázása az 1904-es Entente
Cordiale, vagyis a szívélyes egyezmény lett.
Lássuk be, az elsô világháborúban ez jobban

jött Párizsnak, mintha megszerezte volna a
Fehér- és a Kék Nílus területeit. Ennek elle-
nére de Gaulle emlékirataiban Fashodát je-
löli meg elsô helyen a Franciaországot ért sé-
relmek közül, melyet mindenképp elkerü-
lendônek tartott.16 A koncepció lényege,
hogy Párizs a grandeur fenntartása érdeké-
ben féltékenyen ôrködik a frankofon afrikai
országok felett és minden „angolszász” be-
avatkozásra komolyan reagálni kell. Ez oly-
annyira komoly, hogy ha például Elefánt-
csontparton angolul beszélô fekete zsoldo-
sok (lázadók, gerillák, banditák, segédcsa-
patok stb.) jelennek meg, amellett nem megy

el szótlanul Párizs. A frankofon zónába nem
csak az egykori francia, de a korábbi belga
gyarmatok is beletartoznak, hiszen itt is fran-
ciául beszélnek többségében. Bár Belgium is
kísérletezett a hidegháború során egykori
gyarmatai életében komoly szerepet vállalni,
csalatkoznia kellett, méretei és lehetôségei
miatt Franciaország igen gyorsan komoly be-
folyásra tett szert mind Ruandában, mind a
Kongói Demokratikus Köztársaságban. 

A 1990-es években Franciaország átérté-
kelte eddigi politikáját. Az USA és a Szovjet-
unió kivonultak a térségbôl, vagy legalábbis
csökkentették aktivitásukat. Mivel a Keleti
tömb országai megnyíltak, ez jelentôs
mennyiségû befektetéseket, hiteleket és se-
gélyeket vont el, melyeket a nyugat európai
országok és gazdasági szereplôk a korábbi
idôszakban Afrikában fektethettek volna be.
Például francia tôkeexport jelentôs része irá-
nyult a hidegháború során egykori gyarmata-
iba és más frankofon országokba.17 Ezt a fe-
kete kontinens országa is megérezték és po-
tenciális hiteleik mennyisége jelentôsen
csökkentek. A Francia érdekzónában ko-
moly franciaellenes hangulat uralkodott,
amit csak tovább fokozott a CFA frank18

1994 es 50%-os leértékelése, mely közel fél
évszázadig megôrizte stabilitását, hiszen a
francia frankhoz kötötték. Azóta többször is
leértékelték a CFA frankot, jelenleg egy
amerikai dollárért körülbelül 450 CFA fran-
kot adnak. Párizs már nem volt képes ki-
egyenlíteni a CFA országok költségvetési de-
ficitét (bár Szenegállal és Elefántcsontpart-

15 http://digitallibrary.usc.edu/assetserver/con-
troller/item/etd-Griffin-2665.pdf

16 Martin Meredith: The state of Africa Free
Perss, London, 2006; 493.p.

17 http://archive.lib.msu.edu/DMC/African
%20Journals/pdfs/political%20science/ 
volume4n1/ajps004001002.pdf 

18 A CFA frank zónába 1948 óta a következô or-
szágok tartoznak: Benin, Burkina Faso, Como-
re-szigetek, Csád, Elefántcsontpart, Egyenlítôi
Guinea, Gabon, Kamerun, Brazzeville-i Kon-
gó, Közép Afrikai Köztársaság, Mali, Niger,
Szenegál, Togo.
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tal még megtették, de Kamerun esetében
már nem). A fenti gazdasági hatások igen
erôteljes életszínvonal eséshez vezettek és
nyilvánvalóvá vált, hogy az eddigi politika
nem folytatható és az afrikai országoknak
nyújtott hatalmas összegû segélyek és a ki-
küldött több ezer tanácsadó nem „hozta” a
várt eredményt.

Mitterand nevéhez fûzôdik a reformok el-
indítása. Átszervezte a segélyezési politikát,
strukturális változtatásokat vezetett be és ide
vezethetô vissza Párizs távolodása az uni-
laterális katonai intervencióktól.19 Mitterand
alatt államosították az Elf olajcéget, s kezd-
ték politikai játszmákban felhasználni, de
ehhez az érához köthetô az elnök fiának,
Jean-Christophe Mitterandnak a tevékeny-
sége, akit a sajtó szerint túlságosan átlátha-
tatlanná tette az afrikai ügyeket. Mellesleg
az újságírók és politikai ellenfelei a „Papa
mondta” gúnynévvel is felruházták Jean-
Christophe-ot, aki 1992-ben sokak örömére
befejezte tevékenységét, mint Afrikai ügyek
tanácsadója.20 1993-ban az állam a legtöbb
Afrika-szakértôjét elbocsájtotta. 

Jacques Chirac színrelépésével további
változásokra került sor. Átszervezték az
együttmûködési minisztériumot, majd 1998-
ban teljesen meg is szüntették. Ennek az egy-
kori gyarmatokkal foglalkozó szervezetnek a
gúnyneve mellesleg gyarmatügyi minisztéri-
um volt, nem véletlenül.  Az átszervezésekre
azért is volt szükség, mert a korábbi idôszak-
ban komoly duplikációk voltak az államigaz-
gatásban és túl sok miniszter volt közvetlenül
érintve a kérdésben. Az együttmûködési mi-
niszteren túl, a külügy-, a pénzügy- és a vé-
delmi miniszternek, valamint az elnöknek is

meghatározó szava volt. A reform célja az
volt, hogy átláthatóbbá legyen a rendszer és
elkerüljék azt, hogy adott esetben egyes szer-
vezetek egymás ellen dolgozzanak. Létre-
hozták a Nemzetközi Együttmûködési és
Fejlesztési Interminiszteriális Bizottságot
(CICID=COMITÉ INTERMINISTERI-
ELLE POUR LA COOPERATION IN-
TERNATIONALE ET LE DEVELOPE-
MENT) és legfontosabb lépésként az ezred-
fordulón a külügyminisztérium hatáskörébe
utalták az Afrika politikát, mely korábbi idô-
szakban közvetlenül a köztársasági elnöknek
volt alárendelve. 

Chirac többször kifejtette beszédeiben
hogy az egyoldalú francia beavatkozásoknak
vége. S valóban, az összes misszió napjainkig
közös mûvelet volt vagy az angolokkal vagy
más nagyhatalommal karöltve. Különösen
fontos, hogy ENSZ jóváhagyást és mandátu-
mot szereztek, ha a saját csapataikat nem is
rendelték legtöbbször ENSZ parancsnokság
alá. Ha jobban megvizsgáljuk, Franciaország
okosan politizál, hiszen ezzel nem csak hogy
nem kell egyedül fellépnie a saját érdeköve-
zetében, és egyedül viselnie az intervenciók
költségeit – és veszteségeit élô erôben adott
esetben – hanem képes eloszlatni a terhet
szövetségesei, ENSZ katonák, más EU-s
nagyhatalmak között úgy hogy a tényleges
vezetô szerepet mégis képes megôrizni. Két-
ségtelen, hogy a békefenntartó és intervenci-

19 http://digitallibrary.usc.edu/assetserver/con-
troller/item/etd-Griffin-2665.pdf

20 http://www.independent.co.uk/news/world/
europe/mitterrand-guilty-in-arms-scandal-
1810526.html 
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ós kontingensek legfelkészültebb alakulatai
a franciák, rendelkeznek a megfelelô tapasz-
talattal, lényegesen jobb felszereléssel bír-
nak, mint más országok békefenntartói (pl.
uruguay-i katonák Kongóban), s a hírszer-
zésük is sokkal komolyabb, több kapcsolattal
rendelkeznek a kontinensen, mint bármelyik
másik nagyhatalom.21 Ezen felül a katonák
szempontjából lényeges, hogy a legtöbb helyi
beszél franciául, ami összehasonlíthatatlanul
megkönnyíti a helyzetüket más országok bé-
kefenntartóival szemben. Ezen felül Párizs
rendelt az Airbustól A400 M szállító repülô-
gépeket, melyek igencsak leegyszerûsítik
majd egy gyors intervenció logisztikai kivite-
lezését.22 Ezen felül új Rafael vadászbombá-
zók és NH-90-es helikopterek hadrendbe ál-
lítása folyamatosan zajlik napjainkban is. 

Annyi bizonyos, hogy a katonai jelenlét az
elmúlt 50 évben sarkalatos pontja volt az Af-
rika politikának, és nem valószínû, hogy a tá-
maszpontrendszert további leépítések fogják
sújtani. Tény, hogy a Közép Afrikai Köztár-
saságban lévô katonai bázist bezárták, de a
többi jelenleg is üzemel és igen valószínût-
len, hogy ezeket be felszámolják. Jelenleg
Dzsibutiban, Gabonban, Szenegálban, Csád-

ban, Réunionon és Mayotte-on vannak ilyen
bázisok, ami elég jól lefedi a teljes konti-
nenst, némi légi szállítási kapacitással kiegé-
szítve.23 Franciaország mintegy 33 000 kato-
nát állomásoztatott 2004-ben külföldön. En-
nek a létszámnak közel fele, 14 000 fô szol-
gált a fekete kontinensen, nem számítva a ka-
tonai tanácsadókat.  Párizs általában hogy ki-
sebbnek tüntesse fel ezt a számot, a Réunion
és környékén állomásozó 4000 fôt nem adja
hozzá az afrikai erôkhöz a statisztikákban,
ebbe a 14 000 be azonban benne van. 

A francia tisztképzés során azok a hallga-
tók, akik nagy valószínûséggel tengerentúli
szolgálatot is teljesítenek majd, már a felava-
tás elôtt részesülnek ôserdeii avagy sivatagi
képzésben, attól függôen, hogy hol kapnak
majd beosztást. A franciák Afrikában hagyo-
mányosan a legütôképesebb csapataikat ál-
lomásoztatják: az idegen légiót, tengerész-
gyalogosokat és ejtôernyôsöket.

Amellett, hogy a franciák igyekeznek más
európai országokat is bevonni a fekete kon-
tinens problémáinak kezelésébe – köztük ha-
zánkat is, szolgáltak magyar tisztek a Kongói
Demokratikus Köztársaságban mûködô EU
misszióban is24, legutóbb pedig ketten vettek
részt továbbképzésen Dzsibutiban25 –, fon-
tosnak tartják az afrikai békefenntartó és
konfliktuskezelô képességek erôsítését is.
Ezen célból 1999-ben Elefántcsontparton,
Zambakroban létrehoztak egy békepartner-
ségi kiképzô központot (EMP – Ecol de
Maintien de la Paix).26 Ezt késôbb, a polgár-
háborús viszonyok miatt 2003-ban Maliba,
Koulikoroba telepítették át, s már az elsô há-

21 http://turkeandras.visionwerke.net/node/51 
22 http://www.airforce-technology.com/projects/

fla/ és http://www.france24.com/en/20110406-
airbus-partner-nations-sign-final-a400m-con-
tract# 

23 http://www.cfr.org/france/french-military-africa/
p12578 

24 Besenyô János: Beszámoló a kongói EUSEC
misszióról, Afrika Tanulmányok, II. évfolyam,
4. szám, 2008, 28-34. oldal 

25 http://www.honvedelem.hu/nyomtat/20801 
26 http://www.empbamako.org/spip.php?arti-

cle4&artsuite=1
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rom év alatt több mint ezer katonát és rend-
ôrt képeztek itt a RECAMP – Afrikai Béke-
fenntartási Képességek Erôsítése (RECAMP=
RENFORCEMENT DES CAPACITES
AFRICAINES DE MAINTIEN DE LA
PAIX)  – program keretében több mint negy-
ven afrikai országból. Azonban hamar egyér-
telmûvé vált, hogy a koulikoroi tábor ala-
csony befogadóképessége miatt csak korlá-
tozottan képes ellátni a feladatát, ezért
újabb költözésre került sor. Mali kormánya
2006-ban a fôvárosban, Bamakóban ajánlott
fel egy nagyobb földterületet az EMP-nek,
azzal a feltétellel, hogy mali rendôri és kato-
nai erôinek képzése sokkal hangsúlyosabb
lesz.  Bár eredetileg Párizs egyedül kezdemé-
nyezte ezt a vállalkozást, ezt is sikerült kiszé-
lesítenie. Ez tökéletesen egybevág Párizs
azon törekvéseivel, miszerint minden költsé-
ges afrikai tevékenységébe más országokat is
bevonjon. Jelenleg 11 ország közremûködé-
sével és finanszírozásával mûködik az EMP.
Ezek a következôk: Németország, Argentí-
na, Kanada, Dánia, USA, Japán, Mali, Hol-
landia, Anglia, Svájc és természetesen Fran-
ciaország.27

Sarkozy Afrika politikájának nyitányaként
a 2007 es Dakari egyetemen elhangzott be-
szédét tekinthetjük. Ez politikai tanácsadója
és beszédírója, Henria Guaino tollából szü-
letett és komoly visszhangot vert a sajtóban.
A francia elnök kifejtette véleményét, misze-
rint a harmadik világ fejlettségi szintje nem
csak a szegény országoknak jelent problé-
mát, de a fejlett Európára is egyre nagyobb
súlyként nehezedik.28 Európa problémája
ugyanis a bevándorlás, s Franciaország külö-
nösen érintett ilyen szempontból, hiszen
mint az EU egyik legfejlettebb tagja, Német-
ország, az Egyesült Királyság és a Benelux

államok mellett elsôdleges bevándorlási cél-
pont. Fôleg az egykori francia gyarmatok la-
kosai érkeznek ide, akik beszélnek franciául,
vagy legalábbis a francia egy sajátos „gyar-
mati” változatát. Sarkozy beszédében meg-
különböztetett sikeres és sikertelen beván-
dorlást, ami politikailag nem szerencsés és
igencsak támadható megfogalmazás, de léte-
zô fogalom.29 Egyre inkább feszegetett téma,
hiszen az illegálisan az Unióban tartózkodó
bevándorlók már most sok feszültséget szül-
nek, gondoljunk csak Párizs külvárosaiban
lezajlott lázadásokra, Angela Merkel kritiká-
jára a multikulturalizmusról vagy épp Schen-
gen felfüggesztésének lehetôségére az Ola-
szországból Franciaországa özönlô észak af-
rikai menekültek incidense kapcsán.30 Visz-
szatérve a szenegáli beszédre, Sarkozy kifej-
tette, hogy ezekkel a problémákkal közösen
kell megbirkózni Európának és Afrikának.
Az afrikai országoknak többet kellene tenni-
ük a saját fejlôdésükért, kiépíteni a saját ipa-
rukat és nem csak meglévô nyersanyagaikat
eladni a fejlett országoknak. 

2008-ban Dél-Afrikában mondott beszé-
dében Sarkozy elismerte Franciaország fele-
lôsségét a fekete kontinens jelenkori problé-
máiban. Mint mondotta, a katonai jelenlétet

27 http://www.empbamako.org/spip.php?article1
28 http://artgoldhammer.blogspot.com/2007/08/

sarkozys-foreign-policy.html

29 http://artgoldhammer.blogspot.com/search?q=
response+mary

30 http://hvg.hu/vilag/20110518_martonyi_schen-
gen_rendszer_megoriz
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olyan szerzôdések teszik lehetôvé, melyet a
gyarmati rendszer felszámolása után közvet-
lenül, a hatvanas években írtak alá.31 Melles-
leg ezen szerzôdések nagy része titkos vagy
nem publikus kategóriába esik, így egyálta-
lán nem lehet tudni, hogy mit is tartalmaz-
nak. A franciák 27 afrikai országgal kötöttek
bilaterális katonai szerzôdéseket, például a
Kongói Demokratikus Köztársasággal kötött
5 szerzôdésbôl 4 titkos.32

Sarkozy külpolitikája több lábon áll és
nem lehet pontosan meghatározni, hogy
mely elemek képviselnek elsôdleges priori-
tást, és melyek a kevésbé fontos, feladható
vonulatok. Sarkozy politikai karrierje során
megtanult vele egy szinten lévô és nála akár
erôsebb szereplôk között is politizálni, s ez
igencsak hasznára van napjainkban. Hiszen
Párizs jelenleg Afrikában is hasonló helyzet-
ben van. Franciaország nem az egyetlen nagy
kutya, komoly vetélytársak sorakoznak part-
vonalnál. A hidegháborúban a két tábor
szemben állásában Franciaország viszonylag
független hatalomként tevékenykedhetett a
saját befolyási övezetében, az egykori francia
gyarmatokon. Mára azonban az ázsiai orszá-
gokat sem hagyhatják ki a számításból. Afri-

ka teljesen egyértelmûen felértékelôdött, s
valójában a technika és az infrastruktúra fo-
lyamatos fejlôdésével az elmúlt száz évben
folyamatosan növelte értékét a nagyhatal-
mak szemében, leszámítva egy rövid perió-
dust a 1990-es években, amikor a figyelem
inkább Kelet-Európára szegezôdött. Ez per-
sze nem jelent feltétlenül jó a kontinensnek,
de a folyamat megállíthatatlan. Az energia
éhség mind az USA-t, mind Kínát Afrika fe-
lé hajtja egyre nagyobb mértékben, de Japán
is komoly befektetésekre szánta el magát, va-
lamint Dél-Korea is és Délkelet-Ázsia orszá-
gai is növekvô mértékben képviseltetik ma-
gukat. Madagaszkáron például hatalmas
megmûvelhetô földterületeket béreltek rizs
és más élelmiszerek termelésére a koreaiak,
akik már most lépéseket tesznek az ország
élelmiszerbiztonságának garantálására. Bölcs,
hosszú távú stratégia, hiszen a nagy lélekszá-
mú ázsiai országok népessége még mindig
növekszik és hazai forrásokból, import nél-
kül nem képesek alapvetô élelmiszerekkel
ellátni a saját lakosaikat sem. Ezen felül ér-
tékes új piacokat is jelentenek az afrikai or-
szágok Nem véletlen, hogy Sarkozy minden
útjára francia vállalatok és multinacionális
cégek vezérigazgatóinak kíséretében utazik,
és szinte soha nem tér haza egy-két új szer-
zôdés aláírása nélkül.33

Sarkozy az emberi jogok manapság igen
divatos elemével is foglalkozik, mindazonál-
tal úgy fest csak azokon a területeken lép fel,
ahol ez neki nem kerül sokba. Bár otthon
egyes beszédeiben kritizálta Kína tibeti tevé-
kenységét, ezt pekingi látogatásán egyáltalán
nem hozta szóba. Bernard Koucher volt Sar-
kozy külügyminisztere 2007-tôl 2010-ig, amit
hasonlóan szimbolikus lépésnek vehetünk,
hiszen Koucher az Orvosok Határok Nélkül
(Médecines Sans Frontiéres) egyik alapítója
volt.  

31 http://www.suite101.com/content/french-colo-
nial-policy-in-africa-a114441

32 http://www.assemblee-nat.fr/legislatres/ 
11/pdf/rap-info/i3394.pdf 33 http://www.e-ir.info/?p=486
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A jelenlegi francia köztársasági elnök ka-
tonapolitikailag is jelentôs lépésre szánta el
magát. 2008-ban bejelentette, hogy Francia-
ország visszaintegrálódik a NATO parancs-
noki struktúrájába, s egy évvel késôbb sike-
res tárgyalások után ez a folyamat le is zaj-
lott.34 Az ország nukleáris ereje ennek elle-
nére szigorúan nemzeti irányítás alatt ma-
radt,35 de mégis történelmi pillanat ez s 4 év-
tizednyi külön utas érát zár le. 

A jelenlegi legfontosabb missziók egyér-
telmûen az elefántcsontparti és líbiai. Fran-
ciaország igen kényes helyzetbe került Ele-
fántcsontparton, hiszen Laurent Gbagbo
kormányát katonailag támogatták az elsô
elefántcsontparti konfliktusban és korábban
is, a 2010. novemberi választások azonban
politikailag szalonképtelenné tették a hatal-
mához minden eszközzel ragaszkodó elnö-
köt. November 28.-án a nemzetközi megfi-
gyelôk által tisztának tartott választásokon
Alassane Ouattara szerezte meg a szavaza-
tok többségét.36 Ekkor Gbagbo olyan eszköz-
höz nyúlt, ami nem ismeretlen a fekete afri-
kai politikai életben: az ellenfél fizikai meg-
semmisítésére törekedett és halál-komman-
dókat küldött ki. Ouattara azonban még idô-
ben elmenekült, elôször a házával szomszé-
dos német nagykövetségre. Késôbb innen
szállították át a francia nagykövetségre. 

Líbia esete sok mindenben különbözik.
Elôször is az olaj lényegesen fontosabb, mint
a kakaó, nem véletlen tehát hogy a líbiai pol-
gárháborúba az amerikaiak és az angolok –
több más nyugat-európai hatalom mellett –
belekeveredtek. Másodszor Líbia nem ren-
delkezik kétoldalú katonai segítségnyújtásról
szóló szerzôdéssel, míg Elefántcsontpart

igen. Ez már önmagában is igazolná a fran-
cia jelenlétet, ám Líbiában ENSZ felhatal-
mazás szükséges, szám szerint az 1973-as,
mely repülési tilalmat rendel el.  (Mellesleg
Elefántcsontpart esetében is létezik ENSZ
felhatalmazás, több is.) 

Franciaország volt az elsô, aki elismerte a
líbiai lázadókat, mint ideiglenes kormányt. 37

Merész politikai húzás, de nem meglepô, hi-
szen Kadhafitól sok mindent már nem re-
mélhettek, valószínûsíthetô hogy nem tudja
megôrizni a hatalmát és talán egy új vezetés-
sel könnyebb lenne tárgyalni. Az is hatalmas
különbség, hogy Líbia esetében szárazföldi
erôk bevetésére egyenlôre nem került sor38,
bár a szövetségesek, közöttük Franciaország
is katonai tanácsadókat ajánlott fel a Kadha-
fi-ellenes erôket tömörítô Átmeneti Nemze-
ti Tanácsnak (ÁNT).39

Végkövetkeztetésnek elmondható, amire
már a bevezetôben is utaltunk. Franciaország
politikája, miszerint rajta tartja a figyelmét ér-
dekzónáján és kész akár katonailag is beavat-
kozni, nem változott semmit az elmúlt 60 év-
ben. Azonban az új idôknek és a multipoláris
világnak köszönhetôen hajlik arra, hogy
mulitlaterális vállalkozásokat kovácsoljon
össze, ENSZ zászló és felhatalmazás mellett
tevékenykedjen és nem csak a saját szakállá-
ra. Kérdés, hogy ha rendelkezne a megfelelô
hatalommal, befolyással és anyagi fedezettel,
akkor is ezt az utat járná, és igyekezne min-
den követ megmozgatni, hogy kevésbé legyen
támadható és minél olcsóbban megússza eze-
ket a beavatkozásokat? Valószínûleg nem, és
hasonlóképp cselekedne, mint bármelyik má-
sik szuperhatalom a történelem során. 

37 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-
12699183

38 http://193.224.76.4/download/svki/Elemzesek/
2011/SVKI_Elemzesek_2011_4.pdf 

39 http://www.stop.hu/articles/article.php?id=
862439 

34 http://news.bbc.co.uk/2/hi/7937666.stm
35 http://sweetness-light.com/archive/sarkozy-con-

firms-france-will-rejoin-nato
36 http://hvg.hu/vilag/20110525_elefantcsont-

part_haborus_bunok
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KKÖÖRRNNYYEEZZEETTII  KKOONNFFLLIIKKTTUUSSOOKK  
AAFFRRIIKKÁÁBBAANN

Napjainkban 1,1 milliárd ember nem jut
rendszeresen elegendô és tiszta ivóvízhez és
az elôrejelzések szerint ez a szám néhány év-
tizeden belül megháromszorozódhat. A bo-
rúlátóbb forgatókönyvek szerint 2025-re az
emberiség 66%-ának nem lesz elegendô és
fogyasztásra alkalmas, tiszta ivóvize. A 21.
század egyik legsúlyosabb, megoldásra váró
problémája tehát egyértelmûen a fenyegetô
vízhiány és a vízszennyezés. Ezt bizonyítja az
a tény is, hogy évente 5-8 millió ember veszí-
ti életét és közel 300 millióan betegszenek
meg szennyezett, vagy fertôzött víz fogyasz-
tása következtében, fôként Afrikában és
Ázsiában, a világ ökológiai szempontból
egyébként is súlyosan terhelt részein.1 A meg-
felelô mennyiségû víz alapvetô fontosságú a
mezôgazdaság számára, hiszen az utóbbi
négy évtizedben a harmadik világban tapasz-
talható demográfiai robbanás miatt jóval
magasabb élelmiszerhozamokra van szük-
ség, mint azelôtt. A hozamok azonban a túl-
öntözés, a szélsôséges idôjárási körülmények
(szárazság, aszály, esôzések), valamint a nö-
vekvô számú természeti katasztrófák hatásá-
ra fokozatosan erodálódó termôterületek
következtében stagnálnak, a lakosság az
alapvetô tápanyagokhoz sem jut hozzá meg-

felelô mennyiségben. A központi kormány-
zat fokozott élelmiszerimportra kényszerül,
emelkednek az árak, ez pedig – számos
egyéb tényezô mellett – társadalmi feszültsé-
gekhez és robbanáshoz vezet, mint láttuk azt
a 2011 elején kirobbant észak-afrikai forra-
dalmak okainak vizsgálatakor. További prob-
lémákat okoz, hogy Afrikában sok helyütt
olykor kilométereket kell gyalogolni az iható
vízért. Mivel ez a családokban legtöbbször a
fiatal lányok feladata, kimaradnak az iskolá-
ból, nem tanulnak meg írni és olvasni, nem
kapják meg a független élethez szükséges
alapvetô ismereteket sem. A nyomor és kilá-
tástalanság, a környezeti romlás arra sarkal-
ja emberek millióit, hogy másutt, vagy más
körülmények között keressenek boldogulást.
A migrációs hullámokat elindító tényezôk
közül, ha nem is kiemelkedô, de egyre fonto-
sabb szerepet kap az ökológiai szempont,
amely direkt módon legtöbb esetben nem je-
lenik meg, a vándorlást kiváltó okokat tehát
mindig gazdasági-társadalmi kontextusban
kell vizsgáljuk. Napjaink afrikai migrációs
tendenciáinak elemzésekor válik nyilvánva-
lóvá, hogy az ökológiai konfliktusok nem ke-
zelhetôk önmagukban, nem eredendô okai,
hanem inkább következményei az egyéb
rendszerekben megjelenô konfliktusoknak.
Igaz lehet ez akkor is, ha elfogadjuk, hogy a
globális klímaváltozás leginkább az ökoszisz-
témára van hatással. Megváltoztatja a csapa-
dékmennyiséget és -eloszlást, „átalakítja” az
idôjárást, átrendezi az emberek megszokott

GLIED VIKTOR: 
VÍZKONFLIKTUSOK AFRIKÁBAN – 

A NÍLUS MEGOSZTÁSÁNAK KÉRDÉSEI ÉS 
A SZUDÁNI NÉPSZAVAZÁS

1 Glied, V. (szerk.) Vízkonfliktusok – Küzdelem
egy pohár vízért. Publikon, Pécs, 2009.
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életvitelét, a növény- és állatvilágot, sivata-
gosodást, aszályt, árvizeket idéz elô.

Az utóbbi évtizedek afrikai konfliktusai-
ban – hasonlóan a földrész történelmének
egyéb korszakaihoz – jelentôs szerepet kap-
tak az ökológiai tényezôk. Az ENSZ Kör-
nyezetvédelmi Programjának (UNEP) szak-
értôi határozott összefüggést tártak fel a
földterületek romlása, kimerülése, a sivata-
gosodás és a fegyveres összeütközések okai
között. A humanitárius katasztrófa színteré-
ül szolgáló nyugat-szudáni Darfúr központi
régiójának népsûrûsége alig néhány évtized
alatt mintegy hatszorosára nôtt, 3 fô/km2-rôl
18 fô/km2-re, a Száhel-övezet déli részén ta-
lálható térség ökológiai jellemzôi ugyanezen
idôszakban nagymértékben változtak. A fô
probléma a vallási, etnikai ellentéteken és
ökológiai gondokon túl azonban az, hogy a
mezôgazdasági területek aránya növekszik a
hagyományos nomád szállások közötti útvo-
nalakon, melynek következtében a nomádok
csupán megmûvelt területeken áthaladva,
azokat legelôként használva képesek folytat-
ni hagyományos szállásváltó életmódjukat.2

A második világháborút követô dekoloni-
zációs folyamat során létrejövô, etnikai-val-
lási kisebbségek sokaságát magában foglaló
afrikai államok instabil rendszere a kezde-
tektôl magában hordozza a konfliktusok ki-
élezôdésének lehetôségét. Ez párosul azzal a
ténnyel, hogy a részben mesterségesen kiala-
kított határok többsége nem követi az ökoló-
giai egységeket, így a folyók, tavak, vízgyûjtô
területek, termôföldek birtoklásáért rendre
diplomáciai és idôrôl-idôre fegyveres inci-
densek alakultak ki. Ez idáig kizárólag ter-
mészeti erôforrások megszerzéséért, vagy

megtartásáért kevés esetben robbantak ki
összecsapások, ezen szempontok inkább
csak kiegészítô szerepet töltöttek be a külön-
bözô gazdasági, etnikai, vagy vallási indítta-
tású viszálykodások során. A reguláris had-
erô mellett a gerilla hadviselés és a high-tech
eszközöket felvonultató ún. „új háborúk”
egyre gyakoribbá válnak a környezet-
szennyezô multinacionális vállalatokkal,
vagy a nemzeti vagyont, közösnek hitt java-
kat – vízkészletet, energiahordozókat – kisa-
játító, illetve kiárusító hatalommal szemben,
mint látjuk azt a Niger-delta esetében. Bese-
nyô János így fogalmaz: Az afrikai konfliktu-
sok okai többnyire a vallással kapcsolatos
kérdések (muzulmán–keresztény ellenté-
tek), az etnikai hovatartozás, a hagyományos
határokról folyó viták, a forrásmegosztás, a
politikai és a gazdasági hatalom méltányta-
lan elosztása, a harc a demokratizálódás, il-
letve a politikai és a gazdasági rendszerek
megreformálásáért és a gyarmati uralom ne-
gatív hozadékai.3

VVÍÍZZKKOONNFFLLIIKKTTUUSSOOKK  ÉÉSS  
ÉÉLLEELLMMIISSZZEERRBBIIZZTTOONNSSÁÁGG  

Globálisan mintegy 261 nemzetközi víz-
rendszert tartanak nyilván, ebbôl több mint öt-
ven a fekete kontinensen található. Afrikában
34 folyón legalább kettô, 28-on pedig három,
vagy annál több ország osztozik (Volta,
Limpopo, Orange, Ogooue, Szenegál, Oka-
vango). A Kongó és a Niger tíz-tíz, míg a
Zambézi nyolc, a Csád-tó pedig négy ország-
gal határos. A 30 millió km2 területû kontinen-
sen ezen kívül több mint 300 felszín alatti ki-
terjedt vízbázis létezik, amelyek a „határokat
átlépve” számos ország területére kiterjednek. 

A vízen való osztozás ôsi szükségszerûség-2 Kebebew, F. – Tsegaye, D. – Synnevag, G.:
Traditional Coping Strategies of the Afar and
Borana Pastoralists in Response to Drought.
Drylands Coordination Group, Mekkele
Univesity, Norway, 2001.

3 Besenyô, J.: Az Afrikai Unió által vezetett mis-
szió (AMIS) tapasztalatai Darfúrban. In. Kül-
ügyi Szemle. IX. évfolyam, 2010. 1. szám.
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ét a sária (iszlám jog) kifejezésben is nyomon
követhetjük, ugyanis a szó töve eredetileg
vízmegosztást jelent, melynek jelentôsége
egyre inkább felértékelôdik, hiszen a globális
vízkészletek alig 3%-a édesvíz, ám ennek je-
lentôs része jég formájában a sarkvidékeken,
valamint felszín alatti vizekben található. Az
elkövetkezô évtizedek során a környezeti
szûkösség a következô konfliktusfajtákat
eredményezheti:

1. lokális konfliktusok, melyek a helyi erô-
források leromlásából fakadnak;

2. etnikai és társadalmi ellentétek, melye-
ket migráció idéz elô;

3. nagyobb területen kialakuló belhábo-
rúk, felkelések, államcsínyek, függetle-
nedési törekvések;

4. nyersanyagok birtoklásáért kirobbanó,
államok közötti fegyveres összecsapá-
sok;

5. globális problémák, melyek kiélezik az
Észak-Dél, vagy a Kelet-Nyugat szem-
benállását, esetleg a civilizációk közötti
ellentéteket.4

Ezek mindegyike tágabb értelmezési kere-
tet ad a kutatások során vizsgált, konfliktu-
sok kialakulásához vezetô okoknak, ezáltal
új kontextusba helyezve a környezeti bizton-
ság fogalmát. 

A World Water Council (Víz Világtanács)
1998-ban készített jelentése5 azon térségeket
vette sorra, ahol komoly esélye van a króni-
kus vízhiány következtében kialakuló konf-
liktusnak. A szervezet az afrikai kontinens
kapcsán a mediterrán térséget, a Nílus-me-
dencét, a rendkívül sérülékeny Száhel-öve-
zetet és a Kongó-medencét jelölte meg, mint
lehetséges összecsapások helyszíneit. 

A vízért folytatott küzdelem 2006 nyara
óta valójában a világ élelmiszerpiacain fo-
lyik. A 2007 óta szinte folyamatosan megfi-
gyelhetô élelmiszerár-emelkedés okát a
szakértôk részben a bioüzemanyagok elôállí-
tásához szükséges növények, illetve az ener-
gianövények termelési volumenének nagy-
mértékû növekedésében látják, holott kizá-
rólag ezen magyarázat félrevezetô lehet. A
részben spekulációs jellegû, jelzálogpiaci vál-
ság elôl menekülô tôke terménypiaci megje-
lenése abnormális, és a valóságos szükségle-
teket csak hosszútávon tükrözô virtuális ke-
resletet gerjesztett a fôbb mezôgazdasági
termények iránt. A világ nagy terménytôzs-
déin 2008 áprilisában a világ éves búzater-
mésének a négyszeresére, kukoricatermés-
ének a nyolcszorosára, szójatermésének pe-
dig a tizenkilencszeresére volt nyitott állo-
mány. A reálgazdasági folyamatok arra ösz-
tönözték a földmûveseket, hogy olyan élel-
miszer-, vagy takarmánynövényeket ter-
messzenek, melyeket a kereskedôk 2006 és
2010 között viszonylag magas áron vettek át.
Azonban az eltúlzott piaci reagálás valódi
oka az volt, hogy 2001-tôl kezdôdôen az át-
alakuló mezôgazdasági trendek hatására a
világméretû gabonakészlet felére csökkent,
amely akár azt is jelezhetné, hogy visszaszo-
rultak a piaci mechanizmusokat befolyásoló,
szabályozó tényezôk, ám rohamos népesedé-
si tendencia, meredeken emelkedô energia-
árak és globális gazdasági válsághelyzet mel-
lett ezen összefüggés természetesen érvényét
veszti. Az egyes piacok mozgásai szorosan
összefüggnek egymással, így várható volt a
nyersanyagpiaci fellendülés valamilyen for-
mában történô átterjedése az élelmiszerek,
azon belül a gabonafélék globális piacára is.6

Szudán óriási mezôgazdasági potenciállal4 Homer-Dixon, T.: Környezet, szûkösség, erô-
szak. Typotex Kiadó, 2004.

5 Gleick, P. H.: The World’s Water 1998-1999:
The Biennial Report On Freshwater Re-sources.
World Watch Institute, Washington, 1999.

6 Losoncz, M.: Dráguló élelmiszerek: új globális
kihívás? In. Élet és Irodalom LII. évfolyam 29.
szám, 2008. július 18.
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rendelkezne, azonban az évtizedek óta folyó
polgárháború és az iszlamista kormányzat
pazarló gazdálkodása miatt adottságait nem
tudja kihasználni. Annál inkább Kína, mely a
természeti erôforrások feletti dominancia
megszerzésével párhuzamosan egyéb szekto-
rokban is befolyást szerez. Elemzôk szerint a
pénzügyileg stabil országok – nem feltétlenül
a katonai szempontból legerôsebbek – tud-
nak majd érvényesülni a „harcban”. A 80
millió lakosú Egyiptom az 1990-es évek vége
óta szorul jelentôs gabonaimportra, sôt nap-
jainkra behozatala már megközelíti a világel-
sô Japánét. Kairó jelenleg teljes gabonaszük-
ségletének 40%-át importból fedezi, élelmi-
szerfüggôségét folyamatosan növekvô né-
pessége tovább súlyosbítja, ráadásul Kína,
India és Brazília növekvô középosztálya egy-
re több húst fogyaszt, ami miatt tovább csök-
ken az emberi fogyasztásra alkalmas gaboná-
val bevetett területek aránya. A 34 millió la-
kosú Algéria gabonaszükségletének jóval
több mint 50%-át fedezi külföldi vásárlásból.
A 2006-ban a Közel-Keletre és Észak-Afri-
kába importált gabona és egyéb mezôgazda-
sági termék megtermelésének vízigénye kö-
zel akkora mennyiséget tett ki, mint a Nílus
Asszuáni-gátnál mért éves vízhozama, azaz
mintegy 84 milliárd m3. Ez a vízhozam Afri-
ka többi folyójához képest elenyészô mérté-
kû, és a probléma fô oka, hogy Szudán és
Egyiptom teljes egészében fel is használja.
Míg a felvízi országok – mint Etiópia, vagy
Uganda – függôsége periférikusnak tekint-
hetô, lévén területükön aránylag nagy
mennyiségû és kiszámítható csapadék hull,
addig Egyiptom vízellátása szinte kizárólag a
Nílusra utalt. Nem véletlen, hogy az észak-
afrikai nagyhatalom gyakorlatilag fôszerepet
játszik a folyóval kapcsolatos kérdések el-
döntésében.   

1968 és 1973 között eltérô földrajzi elosz-
lásban ugyan, de 15-30%-kal csökkent a csa-
padék mennyisége Nyugat-Afrikában, mely-

nek eredményeképpen a térség három leg-
fontosabb folyója, a Niger, a Volta és a Sze-
negál vízhozama átlagosan 40%-kal esett vis-
sza. Tekintve, hogy Nyugat-Afrika 17 állama
összesen 25 vízgyûjtô területen osztozik, e
radikális változás állandó feszültséget ger-
jeszt az érintett folyómenti országok között.
Nigéria és Niger a Niger folyó, Szenegál,
Mauritánia és Mali a Szenegál folyó, Ghána
és Burkina Faso a Volta folyó, míg Nigéria,
Kamerun és Csád a Csád-tó vízmegosztása
miatt került szembe egymással. Az említett
országok egy része ráadásul a Száhel-
övezetben található, ahol a globális klímavál-
tozás következtében kialakuló környezeti
problémák hatványozottan vannak jelen. A
térség területileg jelentôs országai, mint pél-
dául Nigéria, Niger, vagy Mauritánia elsô-
sorban a vízerômûvekre alapozzák energia-
ellátásukat, illetve öntözési rendszerük ellá-
tását. A Niger folyóra összesen húsz vízerô-
mû építését tervezik a partmenti országok,
melyek közül Guinea és Benin külön-külön
4-5 gátat hozna létre. A csökkenô vízhozam
és a nagy „vizes” projektek megvalósításá-
nak nehézségei önmagukban rejtik a konflik-
tus lehetôségét.

A jelenleg 130 milliós Nigéria az 1980-as
évektôl kezdve küzd egyre súlyosabb ener-
giahiánnyal. Abuja a kilencvenes években
megkezdett két nagy „vizes” projekt megva-
lósításában látja a helyzet megoldását. Bár a
4200 km hosszú Niger folyóra tervezett
Kainji és Jebba vízerômû beruházási költsé-
gei elérik a 135 millió dollárt, elôrelátható-
lag 1,6 millió hektár, eddig terméketlen terü-
let kerül mûvelés alá, mely egyrészt enyhít-
het az északról, a Szahara térhódítása miatt
elköltözô fölmûvesek százezreinek helyze-
tén, másrészt a gátak által termelt energia
megoldhatja – ha csak ideiglenesen is – az
érintett területek gondjait. A feszültség
azonban fokozódhat is, mivel a folyó felsôbb
részein található Niger és Mali is bejelentet-
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te, hogy két gát építését tervezi a Nigerre.
Nigériai szakértôk attól tartanak, hogy a ter-
vezett beruházások éves szinten akár 10%-
kal csökkenthetik a folyó vízhozamát, ez pe-
dig veszélyezteti Abuja terveit. A két szom-
szédját bíráló ország azonban szintén nem
marad adós átgondolatlan projektekkel. Ni-
gériai szakemberek szerint a Nigert – és köz-
vetve a Csád-tavat – tápláló Yobe folyón
1972 és 1992 között két hatalmas gátat (Tiga,
Challawa) épített, óriási területeket vonva
ezáltal öntözés alá. A hidrológiai, gazdasági
és ökológiai szempontokat figyelmen kívül
hagyó beruházások következtében a Yobe
vízhozama 60%-kal csökkent a nyolcvanas
évek elejére.7 Ennek következtében jelenleg
a folyó alig 1%-ban járul hozzá a Csád-tó víz-
ellátásához. A csökkenô vízmennyiség kriti-
kus helyzetbe hozta Nigéria több autonóm
régióját, melyek erôteljesen tiltakoztak a
kormányzatnál az építkezések miatt, mire a
nyomásnak engedve 1999-ben a szövetségi
kabinet érdekegyeztetô tanácsot hívott
össze, amely azóta is folyamatosan közvetíti
a Yobe folyó mentén élô farmerek kéréseit a
hatóságok felé. 

A Niger-medence a hagyományos észak-
déli migrációs útvonal központja, a Burkina
Fasoból, Csádból, Maliból és Nigerbôl érke-
zô menekültek, elvándorlók többnyire a fo-
lyót érintve igyekeznek Elefántcsontpart, Ni-
géria, Benin és Kamerun irányába, hogy a
jobb megélhetés reményében kávé-, kókusz-
, illetve banánültetvényeken vállaljanak
munkát. A Niger partján élô bozo és somono
törzsek halászai nagy szárazságok idején tö-
megével indulnak el az iparilag fejlettebb

delta irányába, ahol azonban munkalehetô-
ség híján sokan a MEND (Niger-delta Jogi
Egyenlôségéért) elnevezésû fegyveres moz-
galomban és egyéb gerillacsoportokban köt-
nek ki, vagy egyszerûen menekültcsoportok-
hoz csapódnak. A MEND 2006-ban hirde-
tett fegyveres harcot a delta-vidéket környe-
zetét súlyosan károsító olajvállalatok ellen és
több száz áldozattal járó támadásokat intéz
olajfúrótornyok, vezetékek, kiszolgáló egysé-
gek ellen. A környezeti degradáció azonban
nem csupán a Niger-deltában okoz gondo-
kat. 2002/2003-ban a lázadó RUF (Revolu-
tionary United Front) Sierra Leone-ból és
Libériából indított támadásai elôl tízezrek
menekültek a guineai határ mellôl északra,
Futa Dzsallon és a Niger folyó felé Mali irá-
nyába. A „népvándorlás” okozta károkat (er-
dôirtás, túllegeltetés, vízszennyezés) 2006-
ban kezdték felmérni, miután a Niger-me-
dence országainak kormányfôi 2004-ben kö-
zös cselekvési tervet fogadtak el a terület
élôvilágának és ökológiai egyensúlyának
megôrzése érdekében.8

1989 végén nyílt fegyveres összecsapások-
hoz vezetett a Szenegál és Mauritánia kö-
zött természetes határvonalnak számító,
1700 km hosszú Szenegál folyó túlhasznála-
ta miatt egyre élezôdô konfliktus. Mauritá-
nia területének legnagyobb része sivatag és
félsivatagos legelô, a lakosság fô megélheté-
si forrása itt is a mezôgazdaság. A hetvenes
években több, egymást követô aszály nyo-
mán országszerte éhínség jelei mutatkoztak,
melynek enyhítése érdekében a kormány a
terméshozamok növelését határozta el. A
folyamatos öntözés lehetôségének biztosítá-
sára a mauritániai kabinet tôkebefektetéssel
járult hozzá a Bafing folyón, Mali területén,
valamint a Szenegál torkolatánál, Szenegál-
ban egy-egy gát (Manantali-, illetve Diama-

7 Bart, J. M.: Pre-water audit for the Komadugu-
Yobe River Basin, northern Nigeria and south-
ern Niger (IUCN – The World Conservation
Union, Federal Ministry of Water Resources
and Nigerian Conservation Foundation) Kano,
Nigeria, 2005. 

8 Golitzen, K. G.: The Niger River Basin. The
World Bank, Washington, 2005.
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gát) megépítéséhez. A három állam által kö-
zösen finanszírozott és kivitelezett vízerômû
építkezések 1988-ra fejezôdtek be.9 Túlnyo-
mórészt a már említett környezeti tényezôk
és egyéb politikai nézeteltérések hatására az
együttmûködés zátonyra futott, pedig a Sze-
negál folyó használatáról már 1963-ban tör-
téntek egyeztetések egy vegyesbizottság ke-
retében. A felek 1972-ben létrehozták a Sze-
negál Fejlesztési Szervezetet (SDO), de a
kooperáció hamarosan megfeneklett, Mali
tiltakozása mellett mind Szenegál, mind pe-
dig Mauritánia önálló projektekbe kezdett.
Mivel az öntözés lehetôségének megterem-
tése nyomán jelentôsen emelkedett a Szene-
gál-menti földek értéke, a mauritániai mó-
rok vezette kormányzat úgy döntött, kisajá-
títja a szomszédos Szenegál tulajdonában lé-
vô, parti területeket is. Ennek következté-
ben majdnem 70 ezer szenegáli földmûves
volt kénytelen elhagyni azt a földet, mely
mindaddig elsôdleges megélhetésüket bizto-
sította. 1987 és 1991 között a szembenálló
felek több ízben is összecsaptak, a patthely-
zetet eredményezô harcokban százak haltak
meg. 1990-ben francia, német és szaúdi dip-
lomáciai közbenjárásra közeledni kezdett a
szembenálló felek álláspontja. Ígéretet kap-
tak: amennyiben megegyezésre jutnak, szá-
mos mezôgazdasági és vízgazdálkodási pro-
jekt valósulhat meg külföldi finanszírozás-
ból. A vitás felek elsôsorban arra kerestek
megoldást, miként osszák meg egymás kö-
zött a vízerômûvek mûködtetési költségeit,
illetve miként kompenzálják Malit a csökke-
nô vízhozam miatt. Az Afrikai Egységszer-
vezet közvetítési kísérletei 1990 végére ki-
fulladtak, addigra pedig már több mint 250
ezren menekültek el a térségbôl. 1991. július

18-án Diouf szenegáli és Taya mauritániai
elnök ideiglenes megállapodást írtak alá a
békés rendezés jegyében. Végül, a 2000-es
évek elején született meg az az egyezség,
amely remélhetôleg hosszútávon rendezi a
Szenegál folyó mentén található országok
nézeteltéréseit.10

AA  NNÍÍLLUUSS  MMEEGGOOSSZZTTÁÁSSÁÁNNAAKK  
KKÉÉRRDDÉÉSSEE  ÉÉSS  RREEGGIIOONNÁÁLLIISS  
PPOOLLIITTIIKKAAII  VVÁÁLLTTOOZZÁÁSSOOKK  

Észak-Afrika – a Közel-Kelet országainak
többségéhez hasonlóan – komoly vízhiánnyal
küzd, mely a térségben megfigyelhetô népes-
ségnövekedéssel párhuzamosan egyre sú-
lyosbodni fog az elkövetkezô évtizedekben.
A leginkább fenyegetett országok, köztük
Algéria, Líbia és Egyiptom tett ugyan lépése-
ket a probléma enyhítésére, illetve a jövôbe-
ni krízis megelôzésére, de nem tudni, hogy
erôfeszítéseik hosszútávon hatékonynak bi-
zonyulnak-e. Míg a Maghreb-országok több-
ségének kizárólag belpolitikai konfliktusok-
kal kell szembenézniük, addig Kairó helyze-
tét a Nílus vízhozam biztosításának fontossá-
ga miatt külpolitikai akadályok is nehezítik.
Egyiptom, vízhozamának biztosítása érdeké-
ben a katonai erô használatát több esetben is
kilátásba helyezô észak-afrikai hatalom 2011
júliusáig kilenc országgal (Szudán, Etiópia,
Kongói Demokratikus Köztársaság, Burun-
di, Ruanda, Tanzánia, Kenya, Uganda, Erit-
rea) osztozott a lakosság 97%-át vízzel ellátó
Níluson, illetve annak forrásvidékein. A ha-
tárvitákat, polgárháborús helyzetet és politi-
kai villongásokat felülírta a vízügyi egymás-
rautaltság, Szudán és Egyiptom – mint alvízi
országok – erôsen függenek Uganda és Etió-
pia vízgazdálkodásától. Elôremutató és az

9 Hamerlynck, O. – Duvail, S.: The rehabilitation
of the delta of the Senegal River in Mauritania.
Fielding the ecosystem approach. IUCN
Mauritania. Switzerland and Cambridge, 2003.

10 Berga et al (eds.): Dams and reservoirs,
Societies and Environment int he 21. century.
Raylor and Francis Group, London, 2006. 
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afrikai politikai kultúrától némiképp idegen,
hogy a Nílus-régióhoz tartozó államok né-
zeteltéréseiket igyekeznek békés, tárgyalásos
úton megoldani, még akkor is, ha Kairó az
1929-es és 1959-es, még gyarmati idôszakból
származó Nílus-szerzôdésekre hivatkozik és
folyamatosan igyekszik jobb pozíciókat ki-
harcolni a megbeszélések során.

A nílusi országok által 1967-ben alapított
Mûszaki Együttmûködési Fórum 1992 óta,
azaz a környezetvédelmi és fejlesztési mun-
kacsoportokkal történô kiegészítést követô-
en, hatékonyan mûködik. A folyamatot Ní-
lus-medence Kezdeményezésnek (NBI) ne-
vezték el, melynek keretében 1997-ben a Vi-
lágbank, az UNDP (ENSZ Fejlesztési Prog-
ram) és a Kanadai Nemzetközi Fejlesztési
Iroda nyomására Eritrea kivételével vala-
mennyi érintett ország tárgyalásokat kezdett
a Nílus fenntarthatóbb hasznosítása és a re-
gionális partnerkapcsolatok fejlesztése ér-
dekében. Az együttmûködésnek ezt az át-
meneti formáját négy éves elôkészítô perió-
dust követôen 1999 februárjában indította
útjára Dar es Salaamban a Nílus-medence
Államainak Vízügyekért Felelôs Miniszteri
Tanácsa (Nile-COM), azaz ezt az idôpontot
tekintjük az NBI hivatalos kezdetének is.
Mérföldkônek tekinthetjük továbbá, a 2002
novemberében világbanki támogatással lé-
tesült titkárságot, mely az ugandai En-teb-
bében székel, valamint a politikai, gazdasági
egyeztetések és döntések gyakorlati megva-
lósításáért felelôs Technikai Együttmûködé-
si Bizottság (TECCONILE) létrehozását. A
Dél-Szudán függetlenségérôl szóló referen-
dum és a januárban kezdôdött egyiptomi
forradalom és rendszerváltás sem érintette a
kormányközi szervezetek munkáját, azon-
ban elodázta azt az átfogó rendezést, amely
a szudáni polgárháború 2005-ös, hivatalos
„lezárásának” tekinthetô, Átfogó Békemeg-
állapodás (CAP) megkötését követôen in-
dult útnak. A békeszerzôdés és a népszava-

zás 2011-re történô kiírása egyértelmûvé
tette, hogy az eredménytôl függetlenül meg-
változik Szudán státusza és felbomlik a tér-
ség politikai egyensúlya.

A földmûvelés Egyiptom népességének fô
megélhetési forrása, a kinyert víz 90%-át a
mezôgazdaságban használják fel. A folyó víz-
hozamának ma már alig 10%-a éri el az egy-
re inkább elmocsarasodó és a járványok ter-
jedésének kedvezô terepet biztosító torkola-
tot. A szudáni kormány nagymértékû folyó-
szabályozási (gátak kialakítása, folyóeltere-
lések) program kidolgozását kezdeményezte
az ’70-es, majd az ’90-es években, a kínai
pénzügyi és technikai segítséggel jelenleg is
építés alatt álló Merowe-gát pedig az ország
történetének legnagyobb vízügyi és energeti-
kai beruházása. A vízenergiában rengeteg
plusz lehetôség van, hiszen Szudán potenciá-
lis kapacitásának eddig alig 20%-át használ-
ta ki. Szakértôk már az 1980-es években ki-
mutatták, hogy a délen fekvô Nimule és Juba
(Dél-Szudán fôvárosa) közötti Nílus-szakasz
rendelkezik a legkedvezôbb adottságokkal
vízenergia szempontjából. Újabb vízerômû-
vek építésével és a megtermelt villamosener-
gia rendszerbe táplálásával Dél-Szudán a ke-
let-afrikai térség legnagyobb áramellátójává
léphetne elô, ez pedig nagyban megnövelné
presztízsét. A beruházások megvalósításá-
hoz mindenekelôtt azonban tôkére van szük-
ség, annak pedig a déli kormányzat híján
van, nem véletlen, hogy a kôolaj eladásából
származó bevételek megosztása kardinális
kérdés. 

Több, az észak-afrikai nagyhatalom regio-
nális dominanciáját és a volt gyarmattartó
országok Kairó érdekeit szem elôtt tartó kül-
politikáját tükrözô Nílus-egyezmény (1902,
1929, 1959) megkötése mellett, az utóbbi 150
év során egyiptomi vezetôk számos alkalom-
mal deklarálták, hogy akár fegyverrel is biz-
tosítani fogják a számukra nélkülözhetetlen
vízhozamot, erre azonban – kisebb inciden-
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sektôl eltekintve – napjainkig nem került sor.
Az Izraellel 1979-ben kötött békeszerzôdést
követôen Szadat egyiptomi elnök kijelentet-
te, országa a jövôben kizárólag egy dolog mi-
att fog háborút indítani: ha a vízellátását fe-
nyegetve érzi. Nem véletlen tehát, ha az
észak-afrikai ország a szudáni helyzet átfogó
és számára megnyugtató rendezésében érde-
kelt, fôként úgy, hogy Kairó nagyszabású,
vízigényes projektet kíván indítani, melynek
keretében közel 200 ezer hektárnyi földet
vonnának mezôgazdasági mûvelésbe, illetve
ezzel egyidejûleg hét millió ember áttelepíté-
sét is tervezik a Nílustól nyugatra fekvô, siva-
tagos területekre. Kutatók kétségbe vonják,
hogy a folyó vízhozama elegendô lesz mind-
két óriásprojekt megvalósításához.

Abban, hogy Szudán belpolitikai konflik-
tusai, a muszlim és nem muszlim népesség
és a különbözô törzsek közötti feszültségek
a menekültáradattól eltekintve nem terjed-
tek ki Egyiptomra, nagy szerepe van az erôs
iszlamista kormányzatnak. Kairó részben
ezzel indokolta a szudáni béketárgyalások
során hangoztatott álláspontját, miszerint
számára kedvezôbb lenne egy továbbra is
egységes Szudán, nem beszélve arról, hogy
a déli területek elszakadásával egy újabb, a
Fehér-Nílus vízhozamát teljes egészében
felügyelô szereplô lép be a nílusi országok
közé. Mivel azonban a Mubarak-rezsim ál-
tal üldözött, az egyiptomi lakosság 30-35%-
a által támogatott Muszlim Testvériség és
egyéb iszlamista ellenzékiek nagy számban
találtak menedékre Kartúmban, illetve ren-
dezetlen határvitáik ismét felszínre törtek, a
viszony a két ország között a 2000-es évek-
ben mélypontra süllyedt. Egyiptom felis-
merte, hogy Dél-Szudán létrejöttével és
Etiópia, valamint Uganda csatlakozásával
olyan szövetség alakulhat ki, mely egyértel-
mûen fenyegetô Kartúm és Kairó számára
egyaránt. Ráadásul az etióp kormányzat jó
kapcsolatokat ápol Izraellel, így az egyipto-

mi katonai vezetés elôtt a teljes külpolitikai
elszigeteltség rémképe is megjelent. Szak-
értôk szerint ezért nem véletlen, hogy Kairó
egyszerûen nem tudott dönteni a szudáni
harcoló felek támogatásáról sem. Míg tuda-
tosan a csukott szem politikáját alkalmazta
a határain illegálisan áthaladó, iszlamis-
tákat támogató fegyvercsempészet kapcsán,
idôrôl-idôre titkos tárgyalásokat folytatott
Kartúm ellenzékével. Egyiptom határozat-
lansága és regionális politikai „térvesztése”
2010. április 12-én vált nyilvánvalóvá, ami-
kor az ugandai kezdeményezésre összehí-
vott, az Afrikai Unió (és fôként Thabo
Mbeki egykori dél-afrikai elnök) által támo-
gatott, új Nílus-egyezményrôl (Common
Framework Agreement – CFA) szóló ta-
nácskozás zátonyra futott Sharm El Sheikh-
ben. A három napig tartó, sikertelen tárgya-
lássorozatot követôen Etiópia, majd Ugan-
da jelentette be, hogy Egyiptom és Szudán
beleegyezése nélkül is aláírja a megállapo-
dás-tervezetet. Az egyiptomi vízügyi minisz-
ter egészen élesen reagált, kifejtve, ameny-
nyiben az NBI-ben részt vevô felvízi orszá-
gok nem tartják tiszteletben az 1959-es Ní-
lus-egyezményt, Kairó kilép a kezdeménye-
zésbôl és ezzel patthelyzetet teremt. Egyip-
tom természetesen számított arra, hogy a
szudáni referendum átrendezi a politikai
erôviszonyokat a térségben, ezért egy nap-
pal a megbeszélések kezdete elôtt magas
szintû delegáció érkezett Kartúmba és
Jubába azzal a feladattal, hogy minden áron
próbálja meggyôzni a szudáni vezetôket:
utasítsák el a CFA elfogadását. Míg 2009
decemberében az egyiptomi diplomaták
még elismerôen nyilatkoztak a CFA-ról szó-
ló egyeztetéseken részt vevô felvízi orszá-
gok nyitottságáról, 2010 tavaszára a megbe-
szélések váratlan fordulatot vettek. Ebben
minden bizonnyal szerepet játszottak a
2010 májusában tartott etióp parlamenti vá-
lasztások, melynek során a kormánypárt
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minden eszközzel igyekezett elterelni a fi-
gyelmet a belpolitikai káoszról és külpoliti-
kai téren sikert elkönyvelni. Addisz – nem is
egészen váratlanul – olyan kelet-afrikai szö-
vetségesekre (Tanzánia, Kenya, Ruanda)
talált, akik már a kilencvenes évek óta az
érvényben lévô Nílus-szerzôdések felülvizs-
gálatát és egy új alapokon nyugvó egyez-
mény létrehozását sürgetik. A lépés egy új
afrikai blokk szorosabbra fonódásáról árul-
kodik, mely megtörheti (de legalábbis alá-
áshatja) Egyiptom térségi dominanciáját.
Ezt erôsíti, hogy a szudáni népszavazás le-
bonyolításáról szóló, New Yorkban tartott
ENSZ-tárgyalásról hazatérô dél-szudáni ve-
zetô, Salva Kiir 2010 szeptemberében több
nyilatkozatban is rámutatott, olyan partne-
reket talált, melyek segítik majd a függet-
lenné vált államot céljai megvalósításá-
ban.11 Ez több szempontból is fontos Dél-
Szudán számára, hiszen a CPA-tárgyalások
sok kérdést – többek között az olajban gaz-
dag határtartományok (Abyei, Dél-Kor-
dofán) végleges státuszát, a törzsi ellenté-
tek rendezését, az olajbevételek megosztá-
sát és a nemzetközi szerzôdésben vállalt kö-
telezettségek megvalósítását – nyitva hagy-
tak. A népszavazás utáni idôszak békés ren-
dezésében az Afrikai Unió és az ENSZ is
kiemelt szerepet vállal, de jelenleg ez sem
tûnik megfelelô biztosítéknak ahhoz, hogy a
kérdéses ügyekben átfogó és az érintett fe-
lek által elfogadható megoldás születik. Ép-
pen ezért a tárgyaló felek mindegyike a rö-
vidtávú megoldásra koncentrál. Ennek
egyik eleme, hogy Dél-Szudán fogadja el és
a lehetô leggyorsabban ratifikálja a törté-
nelmi Nílus-egyezményeket. Egyip-tom és
Észak-Szudán számára ez adná meg az ala-

pot a további megbeszélésekhez, melyek el-
vezethetnek egy új egyezmény kidolgozásá-
hoz és elfogadásához. Az errôl szóló memo-
randumot 2010. június 23-án az észak- és
dél-szudáni tárgyalódelegáció is elfogadta,
ezáltal megnyitva az utat az NBI új keretek
között történô újratárgyalásához. Ezzel
kapcsolatban az ENSZ vízmenedzsmenttel
foglalkozó bizottsága szerint 2011-ben még
három megoldási lehetôség is nyitva áll:

1. A független Dél-Szudán maximum két
éven belül felméri vízszükségletét, tizenegye-
dik nílusi országként aktívan bekapcsolódik
az NBI-be, aláírja és ratifikálja az 1959-es
Nílus-egyezményt. Ezzel kötelezi magát az
együttmûködésre és hozzájárul az alvízi or-
szágok vízhozamának biztosításához. Ez
azonban elôrevetíti, hogy ezen idôszak alatt
Észak-Szudán és Egyiptom olyan új egyez-
ményt készít elô, mely az elmúlt fél évszázad
alatt radikálisan megváltozott klimatikus,
hidrológiai és politikai viszonyok közepette
tükrözi és biztosítja a két alvízi ország domi-
nanciáját. Ezt – mint láttuk – a kelet-afrikai
országok nehezen fogják elfogadni.

2. A független Dél-Szudán nem csatlako-
zik az 1959-es szerzôdéshez, de elismeri és
tiszteletben tartja az abban foglaltakat, azon-
ban csak azon rendelkezéseit tekinti magára
nézve kötelezônek, melyek nem csorbítják
szuverenitását. Ebben az esetben az ország
deklarálja, hogy a meglévô rendszer keretei
között, de keményen harcol érdekeiért, le-
gyen szó egy új Nílus-egyezményrôl, vagy
strukturális vízfelhasználásának kérdéseirôl.

3. A független Dél-Szudán bekapcsolódik
az NBI munkájába, de nem az 1959-es Nílus-
egyezmény keretében. A kivárásra és a regio-
nális erôviszonyok letisztulására alapoz.

11 Falch, A. – Hoigilt, J. – Oistein, R.: The Sudan
Referendum and Neighbouring Countries:
Egypt and Uganda. Peace Research Institute,
Olso, Norway. 2010.  

12 Granit, J. et al: Regional Water Intelligence
Report. The Nile Basin and the Southern
Sudan Referendum. Stockholm Intelligence
Water Institute – UNDP, 2010.
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Megpróbál szövetségeseket maga köré gyûj-
teni és a Fehér-Nílust zsarolási potenciál-
ként használja fel. Jelenleg ez a megoldás tû-
nik a legvalószínûbbnek.12

Utóbbi szcenáriót erôsíti, hogy bár Nílus
vízhozamának 85%-áért az Etiópiában ere-
dô Kék-Nílus felel, Egyiptom 2005-ben dek-
larálta, a CPA-tárgyalások és a népszavazás
kimenetelétôl függetlenül pénzügyi és szak-
értôi segítséget nyújt Dél-Szudánnak egész-
ségügyi központok, iskolák és vízerômûvek
létrehozásában, valamint a Szudd mocsárvi-
lágon átvezetô Jonglei-csatorna13 munkála-
tainak felújításában. Kairó összes eddigi lé-
pése jelezte, hogy jogot formál az átalakuló
térség stabilitásának védelmére, ha kell,
minden lehetséges eszközt be fog vetni érde-
kei biztosítására, fôként vízügyekben. A
2011-es forradalom lefolyása is azt mutatja,
hogy az egyiptomi politikai elit és a hadsereg
is tisztában van azzal, hogy az Egyesült Álla-
mok csendes bátorítása, a nemzetközi közös-
ség „jóindulata” és segítségnyújtása továbbra
is csak akkor érvényesülhet, ha Kairó békés
megoldásokra törekszik Szudán és a Nílus
kapcsán. Ez azonban olyan következmé-
nyekkel járhat, melyek gyengítik az évszáza-
dos vezetô politikai és katonai szerepét a ré-
gióban és befolyását a Közel-Keletre. A
2011. január 9-én tartott szudáni népszava-
zás során elsöprô többséget szereztek az el-
szakadásért küzdô erôk, Dél-Szudán hivata-
losan 2011. július 9-én vált függetlenné. A ré-
gió további sorsa rendkívül bizonytalan, de
egy dolog most biztosnak tûnik: az erôvi-
szonyok középtávon radikálisan változni fog-
nak, ez pedig átrendezheti Észak- és Kelet-
Afrika, valamint a Közel-Kelet geopolitikai
rendszerét. 
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2010 decembere óta a világ közvéleménye,
a Maghreb térség arab államaiban zajló tár-
sadalmi forrongásra figyel. Legutóbb a Líbi-
ában történt események kötötték le az elem-
zôk és a nagyhatalmak figyelmét. Azonban
az arab világban futótûzként terjedô, a rezsi-
mek leváltását sürgetô megmozdulások mel-
lett az Európa és Ázsia keresztútján elhe-
lyezkedô Törökország továbbra is kitüntetett
figyelmet érdemel. Az I. világháborút köve-
tôen kialakult modern török állam stratégiai
szerepet tölt be mind szûkebb régiójában,
mind a nemzetközi viszonyok szélesebb
spektrumában. Az elmúlt évtizedben összes-
ségében Törökország jelentôs politikai, gaz-
dasági és kulturális változásokon ment ke-
resztül. Igaz ugyan, hogy csupán finom apró
lépések történtek, azonban nagyvonalakban
érdemes átnézni, mi is történt.

A jelenkori Törökország kialakulása az el-
sô világháború után, az 1923-as lausann-i bé-
kéhez és Musztafa Kemal Atatürk nevéhez
köthetô. A máig eltelt idô alatt folyamatosan
egy olyan politikai törekvés tapasztalható,
amely azt kívánja elérni, hogy Európa nyuga-
ti fele el-, és befogadja Törökországot. A
Kemal Atatürk vezetésével végrehajtott mo-
dernizáció gyökeres változást hozott a ha-
gyományos muszlim társadalmi berendezke-
déshez képest. Mindeddig ki is tartottak a
„kemali úton”, melynek a világi elit a szelle-
mi örököse, akik a hadsereg támogatásával
ôrzik a demokráciát. Azonban a felszín alatt
más irányú mozgások is vannak.

A mára kialakult helyzetben a már emlí-

tett világi elit többségben van az igazságszol-
gáltatás és a hadsereg soraiban. Az „atatürki
hagyományok” hívei minden iszlám elôretö-
résre érzékenyen reagálnak. A török világi
elit aggodalmai abból indulnak ki, hogy alap-
vetô összeférhetetlenséget látnak az atatürki
világi hagyományok, és a jelenlegi kormány
törekvései között. Ugyanis a mostani török
kormánypárt a muzulmán vallást képviseli.
Az Igazság és Fejlôdés Pártja, az AKP mér-
sékelten iszlamista párt. 2002-ben jutottak
hatalomra, s azóta a vallás hangsúlyozása mi-
att számos alkalommal élt át a török közvé-
lemény kényes pillanatokat.

Azonban jó tudni, hogy bár százezres tün-
tetéseket szerveztek a világi kemali értékek
megôrzése érdekében, ez elenyészô szám az
ország lakosságához képest, ahol csendben a
muzulmán család hagyományos értékrendje
szerint élnek, fôleg agrárviszonyok között
nagyjából 70 millióan.

Bár úgy tûnik mindeddig sikerült megôriz-
ni a szekularizált államot és a demokratikus
berendezkedést, mégis érdemes figyelni azok-
ra a jelekre, melyek ellentmondásos folyama-
tokat sejtetnek. Ilyen többek között a kendô
viselésének újra kiharcolt joga, és a megerô-
södô muszlim hangok, továbbá a testvériség
hangoztatása más muszlim országokkal. 

Az elmúlt pár évben tendenciózus ese-
ménysorozat borzolhatja Európa vezetô po-
litikusainak idegeit, melyek Törökország
modernizációját és a „nyugat” iránti elköte-
lezettségét látszanak megkérdôjelezni. Az
erôszakos és villámgyors atatürki moderni-
záció ugyan követendô példát jelentett a me-

GÁRDOS ÉVA: 
BILLENÔ MÉRLEG, VAGY EGYENSÚLY – 

TÖRÖKORSZÁG ÚTJA ÉS LEHETÔSSÉGEI
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diterrán térség számos államának (kivéve a
szekularizációt), de mára egy új vonulat mu-
tatkozik a török közéletben és politikában. A
muzulmán identitás megerôsödése jellemzô
s bár kisebb mértékben, de megfigyelhetô
egy nemzeti megújulási folyamat is. Ez pedig
a török kommunikációban és a nemzeti
büszkeség újjáéledésében (hazafias filmek
készítése) érhetô tetten. Napjainkra a kor-
mány Erdogan vezetésével összhangba hozta
e kettôt: megerôsítette a török nemzeti ér-
zést, ugyanakkor az iszlám vallási hagyomá-
nyokra is nagy hangsúlyt fektetett. Mindez
komoly szerepet játszott a társadalmi kohé-
zió megerôsödésében.

A nyugati államokban, (fôként Németor-
szágban) nagy számban élô török közösségek
fiataljai lelkesedéssel fogadnak minden
nemzeti irányú megnyilvánulást. Ennek rész-
ben oka az Európai Unió halogató politikája
Törökország Uniós tagságával kapcsolatban. 

Törökország az Európai Unióhoz való
csatlakozásának problémáját Európa nem
meri felvállalni. Felvetôdik a kérdés, hogy mi
történik, ha Európa hagyományosan keresz-
tény alapokon nyugvó társadalmai mellett
egy ilyen hatalmas létszámú muszlim közös-
ség is részévé válik az Uniónak. Az Unió el-
vei és gyakorlata szerint minden állam a ma-
ga súlyának, lakosságának megfelelô mér-
tékben képviselteti magát. Problémát jelen-
tene továbbá az is, hogy Törökország valószí-
nûleg elvinné az agrártámogatás nagy részét,
ha bekerülne az Unióba, ezt pedig nem néz-
nék jó szemmel a támogatás jelenlegi ha-
szonélvezôi. Várhatóan gondot jelentene
még az is, hogy a muszlim világban a nyugati
típusú demokráciáknál megszokott módon
nem lehetne kockázatmentesen feltenni kér-
déseket egy népszavazáson, (pl. vallással
kapcsolatban), mivel a muszlim ember nem
tagadja meg vallását. Vallási kérdések miatt
nem kivitelezhetô minden elvárt liberalizá-
ció. Valamint, problémát jelenthet az integ-

ráció során az emberi jogok maradéktalan
érvényesítése is. Így aztán Törökország fel-
vételével kapcsolatban az Uniós tagállamok
óvatosan fogalmaznak, többnyire fenntartá-
sokkal. Hogyan is mûködhetne az Unió egy
ilyen erôs állammal, az eddigi politikája men-
tén, mikor nem csak nyomasztó súlya lenne
Törökországnak az uniós döntéshozatalban,
hanem hagyományosan markáns álláspontja
is, számos olyan kényes politikai kérdésben,
mint például Ciprus.

Az elmúlt években dacára annak, hogy Tö-
rökország az USA legfontosabb NATO part-
nere a térségben, határozott önálló politikát
is folytatott. Eleinte néhány Közel-keleti po-
litikai helyzetben fogalmazott meg különvé-
leményt. Felerôsödött a szolidaritás hangja is
más muszlim lakosú állammal kapcsolatban.
Hovatovább, bírálták az USA politikáját, Iz-
raellel és a Palesztinokkal kapcsolatban.
Meglehet válaszként, az örmény népirtás elit-
élésének napirendre tûzésével, Washington
mintegy figyelmeztetést küldött Ankarának. 

Jelenleg megoldódni látszik a 2010-ben el-
mélyült diplomáciai válság Izrael és Török-
ország között. Számos nézeteltérés után, Je-
ruzsálemben megalázták a török diplomácia
képviselôjét, majd következett a Gázai öve-
zetbe tartó török segélyhajó esete, melyet
nemzetközi vizeken tartóztatott fel Izrael (az
akció kilenc török állampolgár életébe ke-
rült). A nagy sokára bekövetkezô nemzetkö-
zi nyomásra történt izraeli bocsánatkérés pe-
dig, inkább provokációnak tûnt. Nem utolsó
sorban Ankara, az iráni atomprogram békés
megoldását sürgetô, és ehhez diplomáciai se-
gítséget nyújtó államok mellé állt. Mintegy
kitekintve a szoros szövetségi rendszerbôl, a
BRIC (Brasilia- Russia-India-China) feltö-
rekvô hatalmai mellé állt. 

S jóllehet Törökország nem tudott olyan
gazdasági sikereket felmutatni, mint az emlí-
tett BRIC államok közül némelyik, azonban
a térségben, (sôt Európában is) gazdasági
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súlya meglehetôsen növekedett. A még
2002-ben hatalomra jutó AKP egy sor struk-
turális reformot hajtott végre. Törökország
gazdaságát megszilárdították és fellendítet-
ték. Nyolc év alatt sikerült megfékezniük az
inflációt, a több mint 60%-os szintrôl, 2010-
re 6 és 7 % közé szorították le. Ennek követ-
keztében a katasztrofális munkanélküliség is
igaz, hogy egyenlôtlenül, de mérséklôdött.
Az csak hab a tortán, hogy a 2008-ban bekö-
vetkezett pénzügyi-, és a nyomában kialakult
világgazdasági válság nem éreztette magát
jelentôsen az országban. Ráadásul javult a
bizalom Törökországgal kapcsolatban, így
fellendült a turizmus és a szolgáltatóipar,
amely nagymértékû külföldi tôkét vonzott az
elmúlt években. 

Mindezek mellett még meg kell említeni
azt, hogy a török állam óriási haderôvel ren-
delkezik. Az USA-nak, is és az EU-nak is ko-
moly érdekei fûzôdnek az Ankarai szövetsé-
geshez. 

Az USA érdekelt abban, hogy Törökor-
szág biztosítsa az Iraki, valamint az Afganisz-
táni légi és szárazföldi logisztikai útvonala-
kat, és az USA számára fontos geopolitikai
helyzetében Törökország kiemelt partner to-
vábbra is.  Az EU számára pedig az energia
függés feloldásában sarkalatos pont, az olaj-
, és gáz lelôhelyek, és azok szállítási útvona-
lának szempontjából Törökország stratégiai
helyzete. 

A Török vezetés határozottan kiáll a de-
mokrácia mellett, és szerintük nem ellent-
mondásként az iszlám és a török kulturális
hagyományok mellett egyszerre. Olyan poli-
tikát kívánnak folytatni, amely iszlám talajon
kívánja megóvni a modernizáció és a demok-
rácia hajtásait. Az eddigi események fényé-
ben úgy tûnik sikerrel. Azonban nem tudni
az egyre hangsúlyosabban felmerülô kulturá-
lis, vallási, politikai, geopolitikai ellentétek
milyen kompromisszumokat feltételeznek a
jövôben.
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Báthory István lengyel trónra lépte után
Rettegett Iván igyekezett kihasználni, hogy
az új király Gdansknál volt lekötve, ezért
újabb balti, illetve lengyel területek meghó-
dítását tervezte. Báthory így kénytelen volt
elôször is lengyelországi hatalmát megszilár-
dítani, hogy fô ellensége, Rettegett Iván
Oroszországa ellen fordulhasson. Már ekkor
nagy segítségére voltak magyar katonái is.

A Báthory Istvánnal kapcsolatos kutatá-
sok eléggé érdekes kérdése az, hogyan me-
rült fel a neve a lengyel királyválasztó gyûlé-
sen. Ezzel kapcsolatban meg kell említeni
Zborowski krakkói vajda személyét, aki elég-
gé nagy befolyással rendelkezett. Heiden-
stein királyi kancellár leírása szerint Zbo-
rowski egyetlen jelölt támogatásától sem vo-
nakodott, de leginkább Ferrara hercegének
kedvezett, és amikor ô az ajánlatát nem fo-
gadta el, akkor fordult Báthory Istvánhoz.
Báthory azzal is állította a maga pártjára a
Zborowskiakat, hogy befogadta családjuk
tagját, Samuelt, akit még Henrik király ítélt
számûzetésre. Kezdetben a közvélemény mi-
att a Zborowskiak nemigen támogathatták
Báthory Istvánt, mert a gyilkosság miatt az
országból örökre számûzött Samuel fivérük
Báthory seregében harcolt az általa össze-
gyûjtött lengyel zsoldosok élén Kerelôszent-
pálnál. A lengyel katonák hazatérve, Bátho-
ry István hadvezéri képességeirôl, mûveltsé-
gérôl, mély vallásos meggyôzôdésérôl, bôke-

zûségérôl és Erdély gazdagságáról számoltak
be. Így akarva-akaratlanul is a Báthory név a
Zborowskiakon keresztül a lengyel politikai
életbe is beszivárgott. A kezdeti diplomáciai
tárgyalások során Báthory a Zborowskiakkal
csak szövetkezni akart, a királyi trónra azon-
ban nyíltan pályázni nem mert, vagy nem
akart, de végül is a Zborowski fivérek (Andr-
zej, Samuel, Piotr) ösztönzésére kapcsoló-
dott be a királyválasztási küzdelmekbe. Kez-
detben az volt a kívánsága, hogy az osztrák
hercegek közül egyet se válasszanak meg,
mert félt Ausztriától is, a töröktôl is.1 Úgy
vélte, hogy háború esetén fejedelemsége,
mely a két hatalom között fekszik, igen nagy
veszélynek lenne kitéve.

1576. január 25-én Jan Tarlo lublini vajda
a lengyel nemesség nevében felkérte Bátho-
ry István erdélyi fejedelmet a lengyel király-
ság és a litván nagyfejedelemség trónjának
elfogadására, miközben átadta a pacta con-
venta hivatalos példányát. (A királlyá válasz-
tásának feltételeit tartalmazó hivatalos
oklevelet).2 Amikor a lengyel diplomáciai
küldöttség 1576. január 25-én megérkezett
hozzá, azonnal a medgyesi országgyûlésre
vitte ôket. Ezen az országgyûlésen tudatta az

DR. SZABÓ BÉLA: BÁTHORY ISTVÁN ERDÉLYI 
FEJEDELEM LENGYEL KIRÁLLYÁ VÁLASZTÁSÁNAK

KATONAPOLITIKAI KÖRÜLMÉNYEI ÉS MAGYAR 
KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁGI 

HATALMÁNAK MEGSZILÁRDÍTÁSÁBAN

1 Gebei Sándor: Az erdélyi fejedelmek és a len-
gyel trón. In: Erdélyi Múzeum, Kolozsvár, 63.
kötet, 2001. 1-2. füzet. 14. o.

2 Besala, Jerzy: Stefan Batory. Warszawa, 1992.
94-95. o.
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erdélyiekkel, hogy a királlyá választást elfo-
gadta, habár az Erdély fejedelme címet to-
vábbra is megtartja, maga helyett bátyját,
Kristófot ajánlotta vajdának, lényegében fe-
jedelmi jogkörrel. 1576. február 8-án a med-
gyesi templomban lengyel, török, császári
követek és megfigyelôk elôtt Báthory az ol-
tárnál térdepelve, a Bibliára esküt téve fo-
gadta, hogy a választási feltételeket magára
nézve kötelezônek ismeri el, a választási ígé-
reteit pedig maradéktalanul teljesíti. Az er-

délyi fejedelem ettôl a naptól számítva te-
kinthette magát jogilag Lengyelország vá-
lasztott királyának (rex electus Poloniae).3

Lengyelországba vonulásának biztosításá-
ra fegyveres erôinek átcsoportosítását haj-
totta végre. A Királyi Magyarország felöl fe-
nyegetô támadás elkerülése végett március-
ban Fogaras–Brassó útvonalon haladt Len-
gyelország felé. Ugyanis a budai pasa aktivi-
zálódásából és az erdélyi csapatösszevonás-
okból a felsô-magyarországi kapitány Hans
Rueber arra következtetett, hogy Báthory
Kassa – Eperjes – Bártfa útvonalon akar el-
jutni Krakkóba. Rueber sáncokat emeltetett
Kassa térségében, csapatösszevonásokat haj-
tott végre, felkészült az ellenség fogadására.4

Moldva határán a moldvai és havasalföldi
vajdák fogadták Báthoryt és kíséretét.

Báthory István erdélyi fejedelem, 
lengyel király és litván nagyfejedelem

Balassi Bálint

3 Gebei Sándor: Az erdélyi fejedelmek és a len-
gyel trón. In: Erdélyi Múzeum, Kolozsvár, 63.
kötet, 2001. 1-2. füzet. 4. o.

4 Gebei Sándor: Tanulmányok az erdélyi-len-
gyel kapcsolatok történetébôl. EKF, Eger,
2001. 20. o.
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Báthory néhány ezer fônyi kísérettel in-
dult el Erdélybôl, és 1576. március 31-én lép-
te át a lengyel határt. Vele tartott lovas test-
ôrsége, kb. 500 huszár, ugyanannyi gyalogos
„kék drabant”, ahogy az erdélyi fejedelmek
testôrségét nevezték, jelentôs számú „vörös
drabant”, a székelység gyalog katonaságának
válogatott része, továbbá a tiszántúli hajdú-
ság válogatott csapata és az erdélyi nemesség
egy része. Többek között: Gyulafi László (az
erdélyi generális), Bethlen Ferenc (Bethlen
Gábor fejedelem édesapja), Kemény Boldi-
zsár (Kemény János fejedelem édesapja),
Székely Mózes (a késôbbi fejedelem), Vadas
Mihály (a testôr gyalogság parancsnoka),
Károlyi István (a gyalogság késôbbi fôkapitá-
nya), Balassi Bálint, aki a késôbbiek folya-

mán személyesen is részt vett a Gdansk elle-
ni hadjáratban.5

Mikor Báthory István Lengyelországba ért,
vegyes fogadtatásban volt része. A magas
rangú államférfiak egy része támogatta, má-
sok viszont szinte ellenségesen fogadták (A
litván képviselôk meg sem jelentek). Útja so-
rán Mielecki podóliai vajda még a találkozás
elôl is kitért, viszont Lwów városa napokig
ünnepelte, Kostka sandomierzi vajda nagy
pompával fogadta Lengyelország választott
királyát (electus rex).6 Krakkóba történô ér-
kezése után (április 23) – ahol például az
egész köznemesség nagy örömmel fogadta –
szinte azonnal elkezdôdtek azok a tárgyalá-
sok, amelyeken tisztázták, hogy Báthory mi-
lyen feltételekkel foglalhatja el a trónt.

Megkoronázásával kapcsolatban így nyi-
latkozott az ország fôrendjei elôtt: „Én ezer-
szer inkább a közbékét óhajtom, mint a ko-
ronázást. Emlékezzetek mit ígértetek ne-
kem, hogy itt lesznek a litvánok, poroszok, az
érsek, a nagymarsall, akik közül senkit sem
látok itt. Gondoskodjatok tehát a koronázás
elôtt a kiegyezésrôl, mert ha egyszer meg va-
gyok koronázva, nem bánhatok enyhén az el-
lenszegülôkkel. Kérdeznétek aztán talán,
miért bánok velük oly szigorúan? Mert a ki-
rályi méltóságomat meg kell oltalmaznom s
ellenségeimet törekedni fogok eltiporni.”7

A felmerült problémákat megoldva, végül
is május elsô napján a krakkói vár templo-
mában Báthoryt a kujavai püspök, Stanislaw
Karnkowski Anna királynôvel együtt megko-
ronázta, mivel a szokásjog szerint koronázó

Székely Mózes

5 Szádeczky Lajos: Báthory István magyar kato-
nái. In: Hadtörténelmi Közlemények, 1931. 4. o.

6 Gebei Sándor: Tanulmányok az erdélyi-lengyel
kapcsolatok történetébôl. EKF, Eger, 2001. 20.
o.

7 Veress Endre: A történetíró Báthory István. In:
Erdélyi Múzeum, Kolozsvár, 38. kötet, 1933,
10-12. füzet. 388.
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gniezoi érsek-prímás (Jakub Uchanski) nem
volt hajlandó megkoronázni Báthoryt. A ko-
ronázási szertartást egy kellemetlen esemény
zavarta meg. Amikor szokás szerint a koro-
názó püspök tevékenységét segítô udvari
marsall másodszor tette fel a kérdést: akarjá-
tok-e királyotoknak Báthory Istvánt, akkor
az egyetlen jelenlévô litván fôúr Massalski
közbekiabált: „nem akarjuk, nem engedjük,
Litvánia beleegyezése kellene” (nie chcemy,
nie pozwolamy, … Bo do zgody wszystkich
musialaby byc Litwa!), mert így szerette vol-
na félbeszakítani és érvényteleníteni a király-
választást. A harmadszori kikiáltáskor Mas-
salski hangja nem hallatszott, csak az egysé-
ges „akarjuk!” (chcemy!).8 A koronázási
szertartást követôen három nappal késôbb
az esküvôt is megtartották.9 Ezután Krakkó
városa hûségesküt tett a király elôtt.

A lengyel királyválasztásról elmondható,
hogy a XVI. század végén gyakorlatilag 3 fá-
zisban történt: 1. király-jelölô gyûlés (sejm
konwokacyjny, 2. királyválasztó gyûlés (sejm
elekcyjny) 3. koronázó szejm (sejm korona-
cyjny). Báthory esetében a varsói királyvá-
lasztó szejm (sejm elekcyjny – 1575. novem-
ber7. – december 14.) választással, úgy a
krakkói koronázó szejm (sejm koronacyjny –
1576. április 24. – május 30.) a választott ki-
rály és a királynô felkenésével, koronázásá-
val, trónra ültetésével, illetve az elsô tör-
vénykönyv kibocsátásával ért véget.10

Lényegében Báthory sikeréhez a lengyel
rendi országgyûlés, a szejm sajátos „mûkö-
dése” is hozzájárult. Az országgyûlés felsô-

háza, a szenátus (A korábbi királyi tanács
feladataival, élethossziglan tartó kinevezés-
sel) 1569 óta 139 fôbôl állt, ahol a legfonto-
sabb tisztviselôk ültek, akik nem változtat-
hatták meg, vagy nem vétózhatták meg az al-
sóház döntését, s elvileg nem volt törvény-
kezdeményezési joguk sem. A szenátus elnö-
ki posztját a már említett gnezoi érsek-prí-
más töltötte be. A testület ülésein nem élhet-
tek a liberum vétóval sem, tehát többségi
szavazással döntöttek. Az alsóházban tanács-
koztak a követek (kb. 170 fô), akiket a sze-
jmikek delegáltak meghatározott követutasí-
tásokkal. Szavazati joggal csak a delegált
küldöttek rendelkeztek. Az alsóház üléseit a
követmarsall irányította. Elvileg ha a törvé-
nyen belüli hat hét alatt nem sikerült határo-
zatot elfogadniuk, akkor a követek félbesza-
kíthatták a tárgyalásokat. Élhettek a liberum
vétó jogával, azaz a hat hét lejártát megelô-
zôen félbeszakíthatták a tanácskozást.11

A másnap tartott harci tornán a magyar vi-
tézek fölényesnek tûntek és sorra nyerték el
a fôdíjak jelentôs részét. A magyar katonák
három hét múlva állták ki az elsô igazi tûz-
próbát, amikor is megostromolták és elfog-
lalták az ellenkirály Miksa császár kitartó hí-
vének, Laski vajda Lanckoron várát, ami azt
eredményezte, hogy a császárpártiak egy-
másután meghódoltak Báthorynak.12

Báthory István a Lengyel-litván Unió irán-
ti elkötelezettsége a továbbiakban is megmu-
tatkozott, erre királyi esküje és az alkotmány
is kötelezte. Az állami egység, a livóniai há-
ború elôtti állapotok helyreállítása Báthory
István (Stephanus rex) legfontosabb felada-
tai közé tartozott. A Lengyel Királyság és a
Litván Nagyfejedelemség jogainak, kiváltsá-
gainak szabadságainak megerôsítésekor ün-

8 Gebei Sándor: Tanulmányok az erdélyi-lengyel
kapcsolatok történetébôl. EKF, Eger, 2001. 22. o.

9 Báthory István lengyel királlyá választásának
hivatalos okmányának latin nyelvû másolata a
Hadtörténelmi Levéltár Török Kori Gyûjtemé-
nyében található (VII. 1575/3.)

10 Gebei Sándor: Az erdélyi fejedelmek és a len-
gyel trón. In: Erdélyi Múzeum, Kolozsvár, 63.
kötet, 2001. 1-2. füzet 1-29. 4. o.

11 Ring Éva: Lengyelországot az anarchia tartja
fenn? Eötvös Kiadó, Budapest, 2001. 136. o.

12 Szádeczky Lajos: Báthory István magyar kato-
nái. In: Hadtörténelmi Közlemények, 1931. 7. o.
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nepélyesen elhangzott, hogy a szomszédos
országok által elragadott lengyel vagy litván
területeket visszaszerzi, tehát az 1558-as ha-
tárokra szorítja vissza az ellenségeit (Oro-
szországot), országai területét csonkítani
nem hagyja, sôt növelni fogja.

Csupán egyetlen város, a Balti-tenger mel-
letti gazdag porosz Hanza – város Gdansk
(Danzig) nem hódolt meg az új királynak.
Tehát Báthory kénytelen volt újabb magyar
katonákat toborozni. Errôl Báthory udvar-
tartási számadásaiban gyakran fordulnak elô
feljegyzések. Báthory 1576 októberében Ká-
rolyi Istvánt küldi Magyarországra magyar
katonaság fogadására. Az akkor felfogadott
38 katona már október 27-étôl kapja fizeté-
sét (2 tizedes 5-5, a közkatonák 4-4 forint hó-
pénzt). Ebbôl is látszik, hogy nagyra becsül-
ték a magyar katonák harcértékét.

A források szerint a magyar katonaság
létszáma 1576 novemberében 530 fô volt. A
magyar katonaság következôképpen oszlott
meg: Vadas Mihály kapitány 110, Török Ist-
ván kapitány 100, Rácz Mihály kapitány 100,
Nagy Ambrus kapitány 100, Somodi Ferenc
kapitány 100, Károlyi István kapitány 20 em-
berrel. Úgy látszik Károlyi századának kiegé-
szítésére volt szükség az újoncokra. Toborzá-
sának helyszínérôl, Szepességbôl máskor is
toboroznak katonákat.13

Havi zsoldjukat illetôen Vadas és a többi
kapitány 48 magyar forintot kapott, a zászló-
tartó ötöt, ugyanennyit a tizedes (minden
században kb. 8-10 tizedes volt) és négyet a
közkatonák.

Károlyiról és magyar katonáiról írja
Szádeczky: Károlyi nemsokára kitûntette
magát a dirschaui gyôzelmes csatában, mely-
ben a gdanskiak nagy vereséget szenvedtek.
Károlyi személyesen járt elôl jó példával biz-
tatva és lelkesítve katonáit, nem rettenve
meg a nyilak és golyók sûrû záporától.
Gdansk ostrománál is kitüntette magát s két
év múlva, Polock bevétele után14 (miután Va-
das Mihály az ostromnál elesett), lett a ma-
gyar gyalogság fôkapitánya.15

A lengyelországi táborokba, Marienburg-
ba, Grebinbe, Dirschauba, Gdanskba 1577
folyamán is gyakran érkeznek magyar kato-
nák. Többek között május 10-én Bekes Gás-

13 Báthory István emlékezete. (Nagy László
szerk.) Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994. 276. o.

Gdansk címere

Gdansk védelmi rendszere 
a XVI. század végétôl

14 Szádeczky közli: Ezeket az érdemeit is felhozza
donátiós levele, mikor Szentlélek birtokát kap-
ta a királytól 1581. november 8-án a Pszkov
alatti táborban.

15 Szádeczky Lajos: Báthory István magyar kato-
nái. In: Hadtörténelmi Közlemények, 1931. 8. o.
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pár kap 1000, június 3-án 3500 forintot zsold-
kifizetésekre. (Bekes Gáspár, a régi fejedel-
mi vetélytárs kiengesztelte Báthoryt, aki
megbocsátott neki, szolgálatába fogadta, lo-
vas testôrsége fôkapitányává tette. Rövid
idôn belül Bekes lett a király legbizalmasabb
embere, tanácsadója.)

A toborzások folyamatosan folynak a for-
rások szerint. 1577. május 15-én Várady Györ-
gyöt küldik Magyarországra, gyalog katonák
fogadására 600 forint költséggel.

A források alapján június 22-én a gdanski
táborban a Bornemissza János által kihozott
magyar lovaskatonákat kifizették. Június 29-
én Erdélybôl kihozandó magyar katonák
számára utalványoznak. Július folyamán a
gdanski táborban lévô magyar lovasokon kí-
vül zsoldot kapnak a Kornis által újabban ki-
hozott magyar gyalogok és lovasok (köztük
Kendi Péter 10 lóra, Daczó Péter 5 lóra).16

Összegzésül elmondható, hogy már ekkor
elkezdôdött a lengyel-litván haderô átszerve-
zése, korszerûsítése. Báthory István lengyel
királyként is jelentôs számú magyar katona-
ságot tartott. A késôbbi oroszok elleni hadjá-
rataiban a magyar katonáira számíthatott
legjobban, amelynek az egyik oka az volt,
hogy a lengyel hadsereget királlyá választása-
kor fegyelmezetlen, rendetlen állapotban ta-
lálta, melyre kipróbált, harcedzett magyarja-
ival kellett lelkesítôen hatnia. A huszárok
mintájára szervezte át a lengyel lovasságot, a
hajdúk példájára pedig a gyalogságot, amely
ebben a formában eddig teljesen ismeretlen
volt a lengyelek számára, de fontos szerepük
volt az orosz várak ostromában. Báthory had-
seregszervezô tehetségét az is dicséri, hogy a
lengyel történetírás szerint a hadsereg egész-
ségügyi csapatait is ô szervezte meg, amely
eddig a lengyel hadseregben nem volt. Errôl

tanúskodik 1577. június 5-én kelt levele,
amelyben a velencei dózséhoz fordulva itáli-
ai orvosokat (köztük Nicolas Brucellát, aki a
késôbbiek folyamán személyi orvosa lett) kér
segítségül, hogy többek között megszervez-
zék a hadsereg egészségügyi ellátását.17

Gdansk ostrománál is hôsiességüket bizo-
nyították a magyar katonák, mikor is a
gdanski védôk várukból kitörve fenyegették
Báthory ostromló seregét. Ekkor a teljes ma-
gyar gyalogság – mintegy 900 fô – Vadas Mi-
hály kapitány vezetésével megrohamozta az
ellenség épülôfélben lévô sáncait és ágyúál-
lásait. A magyar katonákat heves ágyútûz fo-
gadta, mire ôk a földre vetették magukat,
hogy a lövedékek ne tegyenek kárt bennük,
ami a hajdúk ösztönös hadmûvészetéhez tar-
tozott. A frissen szerzett lövegeket az ellen-
ség felé fordították, mely nagyban hozzájá-
rult ahhoz, hogy Báthory többi seregtestének

Bekes Gáspár

16 Szádeczky Lajos: Báthory István magyar kato-
nái. In: Hadtörténelmi Közlemények, 1931.
10. o.

17 MTA Kézirattár Ms 4980/2./ III. (1577-06-25)
Eredeti lelôhely: Velencei Állami Levéltár)
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ellentámadása sikerrel járt, és az összezava-
rodott ellenséget sikerült teljesen szét-
szórni.18

Bekes nemcsak az államügyekben volt se-
gítségére a királynak, hanem a harcmezôn is
híven szolgálta ôt. Báthory az ellenség által
szorongatott Elbing (Elblag, város a Visztula
deltájánál) városának felmentésére küldte
magyar csapatokkal Bekest, amit sikeresen
végre is hajtott.19

A Gdansk elleni hadjárat 1577 tavaszától

8 hónapig tartott. (A Gdansk elleni hadjárat-
ban részvett magyar katonák jegyzékét egy
hitelesített fizetési lajstrom is ôrzi)20

A város végül is december 12-én kénytelen
volt behódolni az új királynak, Báthory Ist-
vánnak. Miután rendezte konfliktusát Gdansk-
kal, Lengyelország teljhatalmú uraként, ígé-
retéhez híven kiáltványban tette közzé, hogy
ha tárgyalások útján nem tud megegyezni
Rettegett Ivánnal, akkor „totális háborút”
indít Oroszország ellen.21

18 Reinhold Heidenstein: Rerum Polonicarum
libri XII. Francofurti. 1672 / De bello
Moscovitico, Basileae, 1588. (Lelôhelye: Bá-
thory István emlékezete. Nagy László szerk.,
Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994. 117.-200.) 162. o.

19 Szádeczky Lajos: Kornyáti Bekes Gáspár
(1520-1579). Méhner Vilmos Kiadása, Buda-
pest, 1887. 5. o.

20 Regestrum distributorum pecuniarum, tam ex
contributionibus publicis, quam ex quarta parte
Reipublicae collecti, a die 1-ma Januarii ad
diem ultimum Decembris 1576.

21 MTA Levéltár B. 1182/II./44. Eredeti lelôhely:
Biblioteka Narodova, Warszawa.
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1944 tavaszán Burma a szövetségesek és
Japán számára egyaránt döntô hadmûvele-
tek színterévé vált1, melynek során a japán
hadsereg elôretörése már Indiát fenyegette.
Végül a britek gyôzelme az Imphal síkságon
stratégiailag is fordulatot eredményezett a
délkelet-ázsiai küzdelemben. Kevésbé is-
mert azonban, hogy a Nemzetközösség szá-
mára hadmûveleti és harcászati szinten
1944 februárjában a második Arakán hadjá-
rat sikere jelentette a döntô fordulatot és a
gyôzelem megteremtette a feltételeit a brit
14. hadsereg helytállásának India védelmé-
ben. Azon túl, hogy a brit erôk elôször mér-
tek vereséget a dzsungelben támadó japá-
nokra az új módszerek eredményessége pl.
a bekerített csapatok légi úton történô ellá-
tása, páncélosok alkalmazása a dzsungel-
ben, számos tapasztalattal gazdagította a
szövetségeseket, melyeket a késôbbiekben
sikeresen hasznosítottak, egyúttal biztosítva
a brit csapatok morális tartását az ellenség-
gel szemben.

Célom, hogy az 1943 november–1944 má-
jus közötti intervallumban felvázoljam a má-
sodik Arakán hadjárat eseményeit, a résztve-
vôk céljait, elképzeléseit, illetve megvilágít-
sam az összecsapás jelentôsebb motívumait,
különös tekintettel az adminisztratív körzet
birtoklásáért folytatott hadmûveletre.

AA  SSTTRRAATTÉÉGGIIAAII  HHÁÁTTTTÉÉRR

1942 májusában a szövetséges csapatok
visszavonulását követôen a japánok meg-
szállták Burmát.1 Bár India inváziójától még
nem kellett tartani, Kína amerikai hadi-
anyaggal történô ellátása a továbbiakban le-
hetetlenné vált, ezért az amerikai hadvezetés
a kezdetektôl szorgalmazta a mielôbbi szá-
razföldi összeköttetés megteremtését India
és Kína között. Ideiglenesen légiszállítással
ugyan sikerült valamelyest áthidalni a prob-
lémát, de Joseph Stilwell altábornagy a Dél-
kelet-Ázsiában állomásozó amerikai erôk fô-
parancsnoka egyben Csang Kaj-sek vezérka-
ri fônöke kitartott terve mellett melynek ér-
telmében Észak Burma visszafoglalásával és
egy szárazföldi útvonal megnyitásával Kínát
értékes hadviselô félként lehetne igénybe
venni a Japán elleni háborúban.2 Nagy Bri-
tannia számára India biztonságát szem elôtt
tartva szintén kívánatos volt mielôbbi táma-
dó mûveletek indítása burmai területen.
Archibald Wavell tábornok a brit indiai fôpa-
rancsnok már 1942 áprilisában hozzákezdett
támadó tervek kidolgozásához, de szükséges
források hiányában decemberig a konkrét
hadmûveletek elindításáról szó sem lehetett.3

A tervek szerint erre az idôpontra William J.
Slim altábornagy parancsnoksága alatt a brit

KLEMENSITS PÉTER: 
A MÁSODIK ARAKÁN HADJÁRAT – 

AZ ELSÔ BRIT GYÔZELEM BURMÁBAN

1 Részletesebben lásd: Klemensits Péter:  Az el-
sô burmai hadjárat – A brit hadtörténelem leg-
hosszabb visszavonulása, Hadtudományi Szem-
le 2008. 1. évf. 1. szám 

2 Stilwell, Joseph W.: The Stilwell Papers, Da
Capo Press, 1991. 25.o.

3 Fort, Adrian:  Archibald Wavell  The Life and
Times of an Imperial Servant  Jonathan Cape,
London, 2009. 295.o.
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XV. hadtestnek Arakán területén kellett elô-
retörnie és elfoglalnia Akyab városát.

Arakán Burma délnyugati területét alkot-
ta, amely Indiában Manipur állammal volt
határos. A területet magas hegyek, sûrû
dzsungel és vízmosások tömege jellemezte.
A monszun idôszakban májustól októberig a
hôség csaknem elviselhetetlen és az esôzések
következtében a terep rendszerint járhatat-
lanná vált. Röviden szólva, ahogy Ewans tá-
bornok is megfogalmazta: „Kevés hely van,
amely egy hadjárat megvívását tekintve en-
nél nem kívánatosabb lehet.”4

A brit hadvezetés tisztában volt azzal,
hogy a légitámogatásnak óriási szerepe lesz
Burma visszafoglalásában, ezért a hadmûve-
leti tervek kezdettôl fogva Akyab repülôteré-
re fókuszáltak. Mivel a repülôgépek hatótá-
volságát számításba véve a Rangun elleni tá-
madáshoz szükség volt egy megfelelô légibá-
zisra Arakánban, továbbá Akyab esetében
kétéltû deszantos mûvelet is segíthette a vál-
lalkozást,  a város elfoglalása a továbbiakban
a brit stratégia szerves részét képezte.5

Wilfried Louis Lloyd vezérôrnagy parancs-

noksága alatt 1942 végéig a brit 14. hadosz-
tály a terveknek megfelelôen folytatta elôre-
törését Arakánban, de ezt követôen Don-
baiknál a kiépített japán védelem áttörése
meghaladta erejét. Noel Irwin altábornagy a
Keleti hadsereg parancsnoka a kisebb egysé-
gekkel végrehajtott frontális támadást erôl-
tette, miközben Slim számára megtiltotta a
hadtest parancsnokság beavatkozását a küz-
delembe. Március végén a japán erôk a bri-
tek által járhatatlannak vélt terepen sikere-
sen megkerülték az ellenfél védelmét, így két
brit dandárt a megsemmisülés fenyegetett.
Az adminisztráció és a parancsnoki láncolat
átszervezését követôen sikerült stabilizálni a
helyzetet, de a visszavonulás elkerülhetetlen-
né vált. Május végére Slim tábornok 15. had-
testének erôi visszajutottak arra a pontra
ahonnan 9 hónappal korábban megindítot-
ták támadásukat.6

Az Arakán hadmûvelettel párhuzamosan
a brit fôparancsnokság Orde Wingate vezér-
ôrnagy vezetésével 3000 katonát kívánt
Észak Burmába küldeni a japán kommuni-
kációs vonalak rombolására és az ellenség
nyugtalanítására, utánpótlásukat pedig légi
szállítással akarták biztosítani. Az 1943 feb-
ruár–május között végrehajtott szabotázs
mûveletek összességében nem váltották be a
hozzájuk fûzött reményeket, de Wingate és a
brit politikai vezetés egyes tagjai  eredmé-
nyesnek tartották az expedíciót. Tény, hogy a
súlyos veszteségek ellenére a britek morálját
nagy mértékben emelte a bátor vállalkozás,
még ha az ellenségnek okozott veszteségek
aligha feledtethették az Arakán mûvelet ku-
darcát.

1943 márciusában a quebeci konferencián
Franklin D. Roosevelt és Winston Churchill
valamint a vezérkarok megállapodása értel-
mében átszervezték a délkelet-ázsiai szövet-4 Ewans, Geoffrey: Slim as Military Commander,

Batsford, London 1969. 86.o.
5 Allen, Louis: Burma The Longest War 1941–45,

J. M. Dent & Sons Ltd. London, 1986. 92.o.

A hadszíntér

6 Keegan, John (edit.): Churchill’s Generals,
Grove Weidenfeld, New York, 1991.  311.o.
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séges erôk szervezeti struktúráját. Szeptem-
berben Louis Mountbatten altengernagy ve-
zetésével (aki a partraszálló mûveletek szak-
értôjének számított) létrejött a Délkelet-
Ázsia Parancsnokság, helyettesének pedig
Stilwell tábornokot nevezték ki7 Ezzel együtt
az új tervek kidolgozása is megkezdôdött.
1944 tavaszára a XV. hadtest Arakán elleni
újabb  támadása mellett az elképzelések kö-
zött szerepelt az Andaman szigeteken törté-
nô partraszállás, a kínai erôk támadása
Jünnanból kiindulva, egy újabb nagyszabású
Wingate expedíció, a brit IV.  hadtest elôre-
törése a Chindwinen túl, valamint a Stilwell
tábornok vezetése alatt levô 3 kínai hadosz-
tály offenzívája Észak Burmában.8

1943 október-november folyamán a kairói
majd a teheráni konferencia döntéseit9 figye-
lembe véve és a rendelkezésre álló forráso-
kat szem elôtt tartva  a partraszállásról és a
jünnani kínai támadásról le kellett mondani,
de a többi mûveletre teljes intenzitással foly-
tak az elôkészületek. A 11. hadseregcsoport,
amely Mountbatten fô ütôerejét jelentette,
George Giffard tábornok parancsnoksága
alá került, ennek fô elemét alkotta a brit 14.
hadsereg (korábban Keleti hadsereg) az
újonnan kinevezett Slim tábornokkal az
élen. A kötelékébe tartozó XV. hadtestnek

(Phillip Christison altábornagy) az Arakán
elleni támadásra kellett felkészülnie, miköz-
ben a IV hadtest legfontosabb feladatának
Imphal körzetének védelmét tartották. A pa-
rancsnoki láncolat bonyolultságát érzékelteti
az a tény, hogy Stilwell bár Mountbatten he-
lyettesének pozícióját töltötte be, hadmûve-
leti ellenôrzés szempontjából a kínaiakkal
indítandó támadás során saját kérésére köz-
vetlenül Slim tábornok alárendeltségébe ke-
rült.10 Az amerikai altábornagy legfontosabb
célját Myitkyina város elfoglalása képezte,
hiszen ily módon a régi Burma úttal való
kapcsolatteremtést követôen megindulha-
tott a szárazföldi szállítás Kínába.

Slim tisztában volt az Arakán hadmûvelet
nehézségével és Imphal védelmének is külö-
nös figyelmet szentelt, de 6 hadosztálynál na-
gyobb erôt képtelen volt hadrendbe állítani.
Wingate tábornok köszönhetôen Churchill
és Roosevelt támogatásának két hadosztály-
nyi erôt igénybe vehetett a speciális külde-
tésre, amelyrôl úgy vélte nagyban hozzájárul-
hat Stilwell sikeréhez és a teljes burmai ja-
pán megszálló erôkre is komoly veszélyt je-
lenthet.11 Mivel ezen egységek tüzérségi tá-
mogatását és utánpótlásuk biztosítását egy-
aránt a légierônek kellett megoldani, ezért
Slimnek az Arakán hadjárat megfelelô bizto-
sításához minden igénybe vehetô forrást szá-
mításba kellett vennie.

HHAADDMMÛÛVVEELLEETTEEKK  AARRAAKKÁÁNNBBAANN

1942 nyarán Tokióban a hadsereg fôpa-
rancsnokságán felmerült az elképzelés India
inváziójáról, de az érintett parancsnokokkal

7 Tuchmann, Barbara:  Stilwell and the American
Experience in China 1911-1945,Bantam Books,
New York, 1989. 489.o.

8 Slim William J.: Defeat into Victory, The Rep-
rint Society, 1957. 265-266.o.

9 Kairóban Roosevelt és Churchill mellett Csang
Kaj-shek is részt vett és megegyezés született a
Burma felszabadításáról szôtt terveket illetôen.
Teheránban azonban a nyugati vezetôk Joszif
Sztálin nyomására elfogadták az európai máso-
dik front 1944-es megnyitásának szükségét, így
viszont megfelelô források hiányában a burmai
partraszállást törölni kellett, melynek követ-
keztében Csang sem volt hajlandó Jünnanban
támadást indítani.

10 Elméletileg Giffard felügyelte volna Stilwell te-
vékenységét, de az amerikai tábornok kölcsö-
nös utálatuknak megfelelôen ezt nem volt haj-
landó elfogadni.

11 Lewin, Ronald: Slim the Standardbearer,  Leo
Cooper, London 151.o.
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történô konzultációt követôen a negatív
visszhang hatására leállították az elôkészüle-
teket. 1943 márciusában Mutagucsi Renya
altábornagyot nevezték ki a Burmában állo-
másozó 15. japán hadsereg élére, aki koráb-
bi ellenkezését feledve az elsô Wingate expe-
díció hatására egyre inkább síkra szállt az In-
dia elleni támadás mellett. Mivel a szövetsé-
gesek támadására Arakánban, Burma észak-
nyugati ill. észak-keleti régióiban egyaránt
számítani kellett, megfelelô védelmet csak a
védelmi vonalak kitolásától várhatott a japán
hadvezetés. Mutagucsi úgy vélte, hogy az
Imphal síkság elfoglalása, a szövetségesek
bázisainak megsemmisítése mindenre meg-
oldást jelentene és az Assam elleni támadás
során az indiaiak felkelése akár Nagy-Bri-
tannia kilépését is eredményezheti a háború-
ból. Kawabe Masakazu altábornagy a bur-
mai területi hadsereg parancsnoka támogat-
ta Mutagucsi elképzeléseit és Imphalt nevez-
te meg a fô támadási szektornak, Arakánt
pedig csak mellékhadszíntérnek tekintette,
amelynek azonban a brit erôk jelentôs részé-
nek  lekötésével és esetleges megsemmisíté-
sével támogatnia kellett a fô csapást.

Todzso Hideki miniszterelnöknek a Mid-
waynél majd Guadalcanalnál elszenvedett ve-
reségek és az általános visszavonulás követ-
keztében szüksége volt a gyôzelemre és ezt vé-
leménye szerint már csak India határán érhet-
te el.12 Ennek megfelelôen 1944 január 7-én a
japán 15. hadsereg parancsot kapott, hogy „
foglaljon el és biztosítson egy stratégiai zónát
Észak-Kelet Indiában Imphal körzetében.”13

Slim tábornok Arakánban a következô
hadmûveleti célokat jelölte ki a XV. hadtest
számára: korlátozott elôrenyomulást követô-
en a Maju félszigeten el kellett foglalni
Maungdaw kikötôjét, majd a hegygerincen
átkelve Buthidaung városát. Ily módon meg-

nyílna a lehetôsége a csapatok utánpótlásá-
nak a tengeren. Ezt követôen – ha a feltéte-
lek adottak – folytatni lehetne az offenzívát
Akyabtól keletre.  Miután a 26. indiai had-
osztályt visszavonták hadseregtartalékba az
ôsz folyamán, Christison rendelkezésére állt
az offenzívához az 5. és a 7. indiai hadosztály
valamint a 81. nyugat-afrikai hadosztály.
Okulva az 1943-as eseményekbôl a britek
külön hangsúlyt fektettek a szárnyak védel-
mére és viszonylag széles fronton kívánták
megindítani a támadást, elejét véve a japán
bekerítô mozdulatoknak. A tervek szerint a
két indiai hadosztálynak a Maju gerincen
kellett elôretörnie, miközben a szárnybizto-
sítást a 81. nyugat-afrikai hadosztály végez-
né. A brit hírszerzés úgy vélte, hogy a japán
55. hadosztály mellett az 54. hadosztály
egyes alakulataival kell szembenézniük, ez
pedig Slim tábornok elképzelésének megfe-
lelôen biztosította a számbeli fölényt a nem-
zetközösségieknek.14

12 Allen: 160.o.
13 Allen: 167.o.

William J. Slim altábornagy 

14 Slim: 223-224.o. A hadseregparancsnok szerint
az elsô gyôzelem mindennél fontosabb volt,
ezért mindenképp olyan helyzetet kellett te-
remteni amelyben a brit erôk túlerôt képvisel-
nek a japánokkal szemben.
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Arakán védelmét az ellenséges partraszál-
lás, illetve szárazföldi támadás ellen a 28. ja-
pán hadsereg látta el Sakurai Shozo altábor-
nagy parancsnoksága alatt. Az 54. hadosztály
érkezése folyamatban volt ezért csupán az
55. hadosztályra számíthatott a hadsereg-
parancsnokság Hanaya Tadashi altábornagy
vezetésével. A brit támadás feltartóztatása
pedig az alakulat fô ütôerejét jelentô 55. gya-
logos csoportra várt Sakurai Tokutaro vezér-
ôrnaggyal az élen.

Kawabe tábornok tervei szerint miköz-
ben a 15. hadsereg Imphal ellen indul (U go
vagyis C hadmûvelet) a 28. hadseregnek a
Ha go azaz Z hadmûvelet keretében meg
kellett semmisítenie a brit XV. hadtestet,
ezenkívül értékes tartalékokat vonni el
északról a fô csapásirányból. Utóbbi had-
mûvelet kezdeti dátumának 1944. február
4-ét jelölték meg (az U go-t márciusban
akarták megindítani.)15

A részleteket tekintve az 55. gyalogos cso-
portnak át kellett szivárognia a brit védelmi
vonalakon Buthidaungnál elfoglalnia Taung
Bazart, majd bekeríteni és megsemmisíteni a
7. indiai hadosztályt. Ezután átkelve a Maju
gerincen Maungdaw térségében szét kellett
verni az 5. indiai hadosztályt is. Sakurai ve-
zérôrnagy a 7. indiai hadosztály parancsnok-
ságának a fogságba ejtését fô céljának tartot-
ta és úgy vélte a britek támadási kísérletét
könnyedén felmorzsolhatja.

1943 novemberében az 5. és a 7. indiai
hadosztály elfoglalta védelmi állásait a
Teknaf-Taung Bazar régióban, majd meg-
kezdte elôretörését. Miközben utóbbi alaku-
lat elérte a Kalapanzin völgyet, az 5. indiai
hadosztály Maungdaw körzetében állt ké-
szen a további elôretörésre. Giffard tábor-
nok utasítása szerint a brit 14. hadsereg fel-
adata: „biztosítsa a Naf folyó torkolatát,

Maungdawot, Buthidaungot és maximálisan
fejlessze ki a sikert.”16

A Maungdaw-Buthidaung út elfoglalása
kulcsfontosságú volt a hadmûveletek folyta-
tásához, de az út két helyen is alagúton ha-
ladt keresztül a Maju hegy alatt, melyeket a
japánok szabályos erôddé alakítottak.
Christison csapatainak ezen kívül még két
erôsebb ellenséges körlet megsemmisítését
kellett kivitelezni. Az 5. indiai hadosztály
Harold Rawdon Briggs vezérôrnagy parancs-
noksága alatt Maungdaw elfoglalása után
alapos tüzérségi elôkészítést követôen zuha-
nóbombázók támogatása mellett Razabil el-
len indult, de a földbe ásott japán bunkerek
és lôállások felszámolása kemény diónak bi-
zonyult. Február 4-re sikerült a briteknek
semlegesíteni az erôdöt, ez pedig nagy mér-
tékben volt tulajdonítható annak a harceljá-
rásnak, amit elôször a második Arakán had-
járatban alkalmaztak sikerrel a nemzetkö-
zösségi erôk. Ennek értelmében tüzérségi
elôkészítés után a páncélosok elôrenyomul-
tak, elôször felszíni robbanású repeszgránát-
okkal megtisztították a dzsungelt, majd kés-
leltetett gyújtószerkezetû repeszgránátokkal
megsemmisítették a bunkereket, végül pán-
céltörô lövedékekkel támadták az ellenséget,
így a felzárkózó gyalogos erôkre sem jelen-
tett veszélyt a robbanás. A módszer sikeres
elsajátítása és széleskörû elterjedése a 14.
hadseregben egyúttal a páncélos és a gyalo-
gos erôk egymás iránti kölcsönös bizalmát il-
lusztrálja.17

A szövetségesek légi fölénye szintén sokat

15 Allen 170-171.o.

16 Giffard, George: Operations in Burma and
North-East India from 16th November, 1943 to
22nd June, 1944: Supplement to the London
Gazette of Tuesday, 13th March, 1951. 1353.o.
His Majesty’s  Stationary Office, 1951. Megta-
lálható:  http//www.ibiblio.org/hyperwar/UN/
UK/LondonGazette/39173.pdf  Letöltés dátu-
ma: 2011. 03. 05. 

17 Slim: 229.o.
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jelentett. 1943 ôszén a délkelet-ázsiai szövet-
séges parancsnokság létrejöttével Richard
Peirse brit repülô tábornagy parancsnoksága
alatt vonták össze a hadszíntér teljes szövet-
séges légierejét, amely 48 brit és 17 amerikai
bombázó és vadász századot foglalt magába.
Ezzel szemben a japán 5. légi hadosztály kö-
telékében 250 repülôgép látta el Burma vé-
delmét. Természetesen mindkét fél erejének
csak kisebb részét vetette be Arakánban, de a
brit légierô 221. Csoportját amerikai stratégi-
ai bombázók is támogatták a harcok során.18

Frank Messervy vezérôrnagy 7. indiai had-
osztálya megszilárdította állásait Buthidaung
körzetében, így annak ellenére, hogy az alag-
útban a fô erôdrendszer még kitartott, a kör-
zetben sikerült felszámolni a japán ellenál-
lást. 1944 január végén Christison tábornok
parancsára Sinzweya közelében a Nyakye-
dauk hágóhoz vezetô út mentén a britek hoz-
zákezdtek egy adminisztratív körzet kiépítésé-
hez, melynek keretében hatalmas mennyiségû
hadianyagot, élelmiszert halmoztak fel, vala-
mint kórházat, barakkokat építettek. A XV.
hadtest hadtápalakulatait is a körzetbe vezé-
nyelték más nem harcoló erôk társaságában.

Hanaya tábornok 1944. január 11-én adott
parancsot a Z hadmûvelet végrehajtására az
55. gyalogos csoportnak. A hadosztálypa-
rancsnok bízott abban, hogy a brit tartalékok
elvonásával és a XV. hadtest megsemmisíté-
sével kedvezôen befolyásolhatja az Impha-
lért vívott ütközetet. Sakurai vezérôrnagynak
küldött utasításában hangsúlyozta, hogy az
ellenséget bekerítéssel, a szárnyakra mért

csapással, a kommunikációs vonalak átvágá-
sával és éjszakai támadásokkal kell térdre
kényszeríteni. A gyalogoscsoport parancsno-
ka, noha optimális esetben a Bawli Bazarig
történô elôrenyomulásra kapott parancsot
Indiában Chittagong elfoglalását is elképzel-
hetônek tartotta. Optimizmusát támasztja
alá a következô kijelentése is: „Gyerekjáték
szétzúzni az ellenséget a Maju félszigeten.
Adjon egy zászlóaljat és megmutatom, rög-
tön Chittagongban leszek.”19

A brit hadvezetés a felderítô alakulatoktól
kapott információk és zsákmányolt ellensé-
ges dokumentumok alapján tisztában volt
azzal, hogy a japánok jelentôs erôsítést vezé-
nyeltek Burmába, ezért az India elleni táma-
dás belátható közelségbe került. Ami Ara-
kánt illeti a japán ellentámadásra bármikor
számítani lehetett, csupán annak pontos ere-
je és helyszíne maradt ismeretlen. Slim és
Christison tábornokok viszont abban egyet-
értettek, hogy a 7. indiai hadosztály balszár-
nyán egy bekerítô hadmozdulat elhárítására
mindenképp fel kellett készülni.20 Abban az
esetben, ha a japán 55. hadosztály elvágná
utánpótlásától a brit XV. hadtestet, az álláso-
kat mindenáron tartani kellett, hiszen légi
utánpótlással és szükség esetén a hadsereg-
tartalékok bevetésével, a helyzet stabilizálá-
sa megoldhatónak tûnt. Számítva a leg-
rosszabbra Giffard tábornok a 36. brit had-
osztályt is Slim rendelkezésére bocsátotta, az
alakulat pedig a 26. hadosztály alakulataival
egyetemben a hadseregparancsnok utasítá-
sára azonnal délfelé indult.

Február 6-án hajnalban elkezdôdött a ja-
pán támadás. Tanahashi ezredes parancs-
noksága alatt az 55. gyalogos csoport 112. ez-
rede megkerülte a 7. indiai hadosztályt majd
egyes egységei megközelítették Messervy tá-
bornok parancsnokságát Launggyaungnál.

18 Peirse, Richard: Air Operations in South East
Asia 16th November, 1943 to 31st May, 1944
Supplement to the London Gazette of Tuesday,
13th March, 1951. 1381.o. His Majesty’s  Sta-
tionary Office, 1951. Megtalálható: 
http//www.ibiblio.org/hyperwar/UN/UK/
LondonGazette/39173.pdf  Letöltés dátuma:
2011. 03. 12. 

19 Allen: 172.o.
20 Slim: 292.o.
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Tanahashi a rendelkezésre álló híradós és ez-
redparancsnoksági csapatokat támadásra
utasította, melynek következtében olyan
helyzet állt elô, amikor a kb. 200 japán hír-
adós kézifegyverekkel összecsapott az indiai
hadosztály parancsnokságán dolgozó admi-
nisztratív szolgálat embereivel. Messervy
ugyan elmenekült, de Sakurai vezérôrnagy
nagy megelégedésére parancsnoksága jelen-
tôs részét foglyul ejtették a japánok.

A brit erôk egy csoportja még idejében
visszavonult az ellenség elôl, óvatosan ügyel-
ve, hogy minden titkos dokumentumot meg-
semmisítsenek, mielôtt az a japánok kezébe
kerülne. Ellenfeleik azonban nem voltak
ilyen körültekintôek: a britek egy japán kato-
na holtteste mellett megtalálták Sakurai
hadmûveleti utasításait, az egész „Ha go”
tervét, valamint a benne részt vevô alakula-
tok és parancsnokok listáját. Ez az informá-
ció a késôbbiekben döntô mértékben járult
hozzá a nemzetközösségi erôk gyôzelméhez.

Ahogy Michael Roberts dandártábornok a
114. indiai dandár parancsnoka is megerôsí-
tette voltak elôjelek, amellyekbôl arra lehe-
tett következtetni, hogy a hadosztályparancs-
nokság is célpontját képezi a japán offenzívá-
nak. Amikor január végén Roberts jelentette,
hogy a japán 112. ezred egy zászlóalja valószí-
nûleg a körzetben tartózkodik „ a hadtest hír-
szerzése azt mondta tudják, hogy a 112. ezred
néhány felderítô egysége a körzetben van, de
ez minden”.21 Összességében azonban azt
Roberts és felettesei sem hitték, hogy a teljes
japán ezreddel kerülnek szembe.

ÜÜTTKKÖÖZZEETT  AAZZ  AADDMMIINNIISSZZTTRRAATTÍÍVV
KKÖÖRRZZEETTNNÉÉLL

Tanahashi embereinek folytatniuk kellett
elôretörésüket, hiszen számukra a siker kul-
csa a gyorsaságban rejlett. A 7. indiai had-

osztály parancsnokságától 3 km-re délre rá-
bukkantak az adminisztratív körzetre, így en-
nek megsemmisítése lett a következô fel-
adat. A támadók számára súlyos hátrányt je-
lentett, hogy a korábbi tapasztalatok ellené-
re Hanaya tábornok a brit harckocsiknak
nem tulajdonított nagy jelentôséget, így a
gyalogság páncéltörô fegyverek és harckocsi
támogatás nélkül csupán hegyi lövegekre ha-
gyatkozva nézett szembe az ellenség védel-
mével.

Hadmozdulataik következtében viszont a
XV. hadtestet elvágták utánpótlási vonalaitól,
ezért az 1943-as eseményekre alapozva a ja-
pán hadvezetés úgy vélte, hogy a britek ez
esetben is a visszavonulást választják, de után-
pótlás hiányában sorsuk megpecsételôdik.

Slim tábornok azonban felkészült ezen es-
hetôségre és a csapatok utánpótlását légi-
szállítással kívánta megoldani. Február ele-
jén a 14. hadsereg hadtápfônökét Alf Snel-
ling vezérôrnagyot bízta meg a vállalkozás
megszervezésével, amelynek eredményeként
a comillai és agartalai légibázisokon felhal-
mozott utánpótlást becsomagolva szállításra
kész állapotban helyezték el a kifutópályán.
A hadseregparancsnok megelégedésére 24
órán belül egy hadosztály több napi ellátmá-
nyát így biztosítani lehetett Arakánba.22 Slim
találékonyságát jelzi, hogy mivel nagy meny-
nyiségû selyem hiányában az ejtôernyôk
gyártása komoly problémát jelentett 1943 fo-
lyamán Indiában, a tábornok tanácsára jutá-
ból kezdték gyártani a rakomány továbbítá-
sára szánt ejtôernyôket, hiszen ebbôl szinte
korlátlan mennyiség állt rendelkezésre, rá-
adásul olcsóbb is volt.

Megfelelô szállító kapacitás és a légi fö-
lény birtoklása nélkül aligha lehetett sikeres
az elképzelés. A brit-amerikai Csapatszállító
Parancsnokság azonban 1944 elején már
rendelkezett annyi szállító repülôgéppel,

21 Lewin: 156.o. 22 Lewin: 157.o.
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hogy Kína ellátása és Wingate második expe-
díciója mellett a britek Arakánban harcoló
erôinek is biztosíthatta az utánpótlást. Peirse
tábornok szerint az amerikaiaktól kölcsön vett
25 C46-os Dakota szállító repülôgépekkel si-
került zökkenômentesen kivitelezni a XV.
hadtest ellátását és február 6-március 8 között
több mint 2000 t ellátmányt szállítottak Bur-
mába.23 a japán légierô az offenzíva kezdetén
minden eszközzel igyekezett támogatást nyúj-
tani az 55. hadosztály csapatainak. Az elsô na-
pon 100 vadászgépet vetettek be, de annak el-
lenére, hogy a Zerok mellett a modernebb
Todzsók is megjelentek, a brit Spitfire V-ös és
Spitfire VII-es vadászgépek ellen nem értek el
eredményt. Miután az elsô 13 napban 3 brit
vadászgéppel szemben 65 gépet veszítettek, a
légtéruralom teljes mértékben a szövetségesek
kezébe került. A brit-amerikai szállító gépek-
re csupán a japán légvédelmi lövegek jelent-
hettek veszélyt, de az elsô napon elvesztett
egyetlen szállító gépen kívül más veszteséget
nem kellett elkönyvelniük.

Miközben a hadseregparancsnokság utasí-
tást adott a légi utánpótlás megindítására, a
japánok bekerítették az adminisztratív kör-
zetet ahol a teljes XV. hadtest elôrenyomulá-
sához szükséges hatalmas mennyiségû lô-
szert és üzemanyagot raktározták a britek.
Geoffrey Evans dandártábornok az 5. indiai
hadosztály 9. dandárának új parancsnoka
(korábban a IV. hadtest vezérkari fônöke)
február 6-án 9h 30-kor így értesült hadosz-
tályparancsnokától az eseményekrôl: „Kora
reggel a japánok megrohanták Frank Mes-
servy parancsnokságát Launggyaung-ban... a
helyzet homályos...de nyilvánvalóan nagy el-
lenséges erô került a 7. hadosztály mögé.”24

Christison tábornok ekkor utasította
Evanst, hogy dandárparancsnokságától meg-
válva a West Yorkshire ezred 2. zászlóaljával

törjön be Sinzweyába és szervezze meg a bá-
zis területének védelmét. A hadtestparancs-
nok megfogalmazása szerint: „Hozza védhe-
tô állapotba [az adminisztratív körzetet] és
minden áron tartsa meg!”25 A védôk számára
Evans segítsége különösen értékesnek bizo-
nyult, hiszen a dandártábornok különítmé-
nyéhez késôbb a dandár többi alakulata mel-
lett két század Lee harckocsi is csatlakozott.

A brit hadvezetés a zsákmányolt ellensé-
ges dokumentumoknak köszönhetôen pon-
tosan ismerte az Arakánban harcoló japán
alakulatok célját és erejét. Miközben az 55.
gyalogos csoport nagy része (7000 ember) a
7. indiai hadosztály és az adminisztratív
körzet megsemmisítésével volt elfoglalva, a
33. hadosztály egy zászlóalja Kubo erô né-
ven Kubo Masao ôrnagy parancsnoksága
alatt megkísérelte elvágni a fô útvonalat
Goppe Bazartól délre elszigetelve, ezáltal
az 5. indiai hadosztályt. A britek frontális
támadásával szemben pedig Hanaya tábor-
nok a XV. hadtest déli szárnyára (az erôddé
alakított alagút térségébe) összpontosította
Doi erô néven az 55. hadosztály maradék
egységeit.

Messervy tábornok és környezete február
6-án 12h 45-re eljutott Sinzweyába, ahol
Evans parancsára az adminisztratív körzetet
védô egységek körkörös védelemre rendez-
kedtek be, a hadseregparancsnokság utasí-
tásnak megfelelôen. A 7. indiai hadosztály
parancsnoksága mellett megérkezett a 9. in-
diai dandárparancsnokság is, a 89. dandár
fôhadiszállását pedig a bázis keleti részén
szállásolták el. Így elsôsorban a fentebb em-
lített csapatokra és az adminisztratív szolgá-
lat embereire hárult a terület védelmének
kötelezettsége. Mivel folytonos védelmi vo-
nal kiépítéséhez nem állt rendelkezésre kel-
lô erô, a West Yorkshire ezred és a 89. dan-
dár egységei a bázis keleti és nyugati bejárat-

23 Peirse: 1385.o.
24 Allen: 180.o. 25 Allen: 180.o. 
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ára koncentráltak miközben a többi alakulat
északon és délen néhány fontosabb terepsza-
kasz tartását kapta feladatul. Bár kezdetben
a japán légierô folyamatosan támadta az ál-
lásokat jelentôs eltérés volt 1943-hoz képest,
hogy a briteknél még az olyan nem harcoló
alakulatok is mint pl. az öszvér század, vagy
a tiszti klub személyzete is állta a sarat,
visszavonulásról pedig szó sem lehetett. Két-
ségtelen, hogy az alapos kiképzés, az átszer-
vezések Slim tábornok elképzelésének meg-
felelôen éreztették hatásukat, a csapatok
morális tartása pedig megnôtt.26 Ronald
Lewin szerint: „ Elôretolt csapatai gondos-
kodtak az üllôrôl mellyel szemben Slim szét-
zúzhatta a japánokat a tartalékok kalapácsá-
val.”27

Február 7-én éjjel a japánok betörését  a
bázis keleti bejáratánál sikerült elhárítani a
harckocsik és a West Yorkshire ezred ellen-
támadása következtében, de a japán 112. ez-
red katonái elfoglalták a kórházat amelynek
védelmét szintén a fenti brit ezred látta el.
Matsukihira Naoyuki hadnagy II. zászlóalja
más megoldás hiányában lemészárolta a fog-
lyokat, hiszen felügyeletükrôl nem tudott
gondoskodni, elôretörésüket pedig a tervek-
nek megfelelôen folytatni kellett.(összesen
31 sebesült és 4 orvos vesztette életét).28 A
Kubo erô ugyan lezárta az 5. indiai hadosz-
tály utánpótlási vonalát, de Tanahashi áttö-
rése nélkül a bekerítés aligha volt sokáig
fenntartható. Február 11-én a Doi erôvel si-
került kapcsolatot teremteni a 112. ezred-
nek, így a 7. indiai hadosztály bekerítése tel-
jessé vált.

Ugyanakkor a nyomás egyre fokozódott a
japánokon is. A 26. brit hadosztály elérte a
Kalapanzin völgyet és visszafoglalta Goppe
Bazart, a 36. hadosztály pedig Bawli Bazarnál
vett fel védelmi állásokat, miközben az 5. in-
diai hadosztály sikeresen ellenállt a Doi erô
támadásainak és megközelítette a 7. indiai
hadosztály pozícióit. Fenti alakulatok együt-
tes támadása pedig a Kubo erô számára is sú-
lyos helyzetet teremtett. Christison tábornok
február 8-án a hadtestparancsnokságot ért
támadás után visszavonta fôhadiszállását
Bawli Bazartól nyugatra, habár továbbra is a
harcok közelében kívánt maradni.

Az utánpótlás hiánya egyre jobban növel-
te a támadók gondjait.  A burmai japán had-
vezetés részint elbizakodottságból, részint a
szükséges források hiányából fakadóan el-
mulasztotta a csapatok utánpótlásának ala-
pos megszervezését, mert a korábbi tapasz-
talatokra alapozva úgy vélte, hogy az ellen-
ségtôl zsákmányolt ellátmány és jármûvek
segítségével elláthatja a harcoló csapatokat
és az offenzíva ütemét is fokozhatja ezen
taktikával. Slim tábornok megjegyzése,
melynek értelmében bizonyos japán tüzér
alakulatok lövegeik nélkül indultak ütközet-
be számítva a brit fegyverek megszerzésére
hûen érzékelteti a japán vezetés hozzáállását
az eseményekhez.29

Február 9-én az adminisztratív körzetnél
súlyos harcok folytak, de a japánok elôretö-
rését sikerült feltartóztatni. A körzettôl távo-
labb lévô alakulatok (9. 11. és 114. indiai
dandárok) szintén tartották állásaikat mi-
közben a levegôbôl érkezô utánpótlás teljes
mértékben biztosította a hadtest ellátását. A

26 A hadseregparancsnok korábban utasításba ad-
ta, hogy a nem harcoló alakulatoknak is ugyan-
abban a kiképzésben kell részesülniük mint a
harci egységeknek, hogy szükség esetén bevet-
hetôek legyenek. 

27 Lewin: 158.o.
28 Allen: 183.o.

29 További gondot eredményezett Tanahashi ezre-
des számára, hogy az 55. gyalogos csoport had-
tápegységeit még február 4-én erôs támadás ér-
te a 7. indiai hadosztály részérôl, melynek kö-
vetkeztében nagy mennyiségû ellátmány veszett
oda.
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14. hadsereg hadtápszolgálatának köszönhe-
tôen az alakulatok semmilyen ellátmányban
nem szenvedtek hiányt legyen szó élelmi-
szerrôl, orvosi felszerelésrôl, ruházatról vagy
fegyverekrôl. A Csapatszállító Parancsnok-
ság pedig gondoskodott a csomagok pontos
és idejében történô továbbításáról. Február
12-ére Taung Bazarnál a britek egy ideigle-
nes kifutópályát létesítettek, ezáltal a sebe-
sültek evakuálását is végre lehetett hajtani.

Tanahashi ostromló csapatait egyre jobban
sürgette az idô, de az eredeti tervekhez tör-
ténô ragaszkodás felszínre hozta a japán
hadszervezet rugalmatlanságát, valamint

képtelenségét a megváltozott erôviszonyok-
hoz történô alkalmazkodásra. Evans tábor-
nok szerint a japánok többször próbálkoztak
éjszakai rohamokkal Sinzweyánál, de az is-
mételten elszenvedett kudarcok ellenére is
ragaszkodtak meghatározott terepszakasz-
okhoz, noha ezzel csak a veszteségeket nö-
velték. A titkos dokumentumokat továbbra
is maguknál tartották a harcérintkezések so-
rán, ezért a britek számos térképet és paran-
csot zsákmányoltak, mellyekbôl világosan ki-
derült ellenfelük szándéka és gyengesége.30

30 Allen: 184.o.

A japán támadás Sinzweya ellen
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Kétségkívül a gyalogság mindkét oldalon
kulcsszerepet töltött be a hadmûveletekben,
de a kemény kézitusa ellenére a tüzérség
koncentrációja és a harckocsik megfelelô al-
kalmazása döntötte el a küzdelem kimene-
telét. Bár a japánok 150 mm-es lövegeikkel
fedezetet nyújtottak a támadó gyalogságnak
a lôszerhiány egyre súlyosabb problémát je-
lentett, miközben a brit közepes és nehéz tü-
zér ütegek a légiszállításnak köszönhetôen
bôséges munícióval rendelkeztek. A páncé-
losokat napközben általában szétszórtan he-
lyezték el a nemzetközösségiek, éjszaka pe-
dig a dombok fedezékében mozgó bunke-
rekként alkalmazták a gyalogság támogatá-
sára. Miután a harckocsik ellen más megol-
dást nem találtak a japánok öngyilkos külö-
nítményekkel próbálkoztak (3 altiszt, 3-4 ka-
tona kézigránáttal és robbanóanyaggal fel-
szerelve igyekezett a tankok közelébe fér-
kôzni) de eredményt nem tudtak felmutatni.

Február 12-én Messervy tábornok utasítá-
sára már offenzív mûveleteket kellett indíta-
ni a 7. indiai hadosztály csapatainak és az el-
lenséges beszivárgások megakadályozásával
egyidejûleg elôkészületek történtek a japán
csapatok elvágására és bekerítésére.

Február 14-én éjjal Tanahashi mindhárom
zászlóaljjal támadást indított az adminisztra-
tív körzet ellen, de a brit tüzérség és a páncé-
losok visszavonulásra kényszerítette ôket.  A
brit hírszerzés ez alkalommal is kitûnôen
mûködött: a rádió felderítés délután 2h-kor
elfogta Sakurai támadásra vonatkozó paran-
csait, így éjjel már felkészülten várhatták az
ellenséget. Kitartásuknak köszönhetôen a ja-
pán gyalogság elfoglalt egy kulcsfontosságú
magaslatot, ahonnan tûz alatt tarthatta az
egész tábort, de a Lee harckocsik és a West
Yorkshire ezred ellencsapása visszaszorította
ôket. A páncélosok jelen esetben is a már jól
bevált repeszgránát, majd páncéltörô löve-
dék módszert követték, amely újfent ered-
ményesnek bizonyult. Két nappal késôbb a

japánok újból próbálkoztak, de kísérletük is-
mét kudarcba fulladt. Február 11-én Tana-
hashi ezrede még 2190 embert számlált, de
10 nappal késôbb már csupán 400 katonával
rendelkezett. Ezért nem meglepô, hogy
Sakurai folyamatos követelése ellenére feb-
ruár 19-rôl 20-ra végül 22-re halasztotta a
következô támadás idôpontját, noha valójá-
ban már úgy vélte nincs esély a gyôzelemre.
Február 22-én Sakurai tábornok a naplójába
a következôket írta: „A britek keresztülvág-
nak a dzsungelen, úgy tûnik nincsenek távo-
labb, mint 45 méter. Remélem és imádko-
zom, hogy Tanahashi támadása ma éjjel si-
kerrel járjon.”31 Az ezredparancsnok azon-
ban újabb roham helyett délután 2h-kor
megszakította a rádiókapcsolatot felettesé-
vel és Hanaya tábornok sürgetésére sem volt
hajlandó feláldozni embereit egy újabb ön-
gyilkos vállalkozás során. Február 24-én
Tanahashi ezredes miután utánpótlása fogy-
tán volt (a hegyi lövegekhez elfogyott a lô-
szer, a katonák csupán a lakosságtól meg-
szerzett hántolatlan rizst fogyasztották) fel-
sôbb utasítás nélkül a visszavonulás mellett
döntött. Sakurai vezérôrnagynak küldött
üzenetében így fogalmazott: „Sajnálom, de
elhatároztam, hogy megteszem, nincs más
alternatíva. Úgy döntöttem, hogy ma éjjel
visszavonulok.”32 Két nappal késôbb Hanaya
tábornok is jóváhagyta a döntést és hivatalo-
san is befejezettnek nyilvánította a Sinzwe-
yáért folytatott hadmûvelet elsô fázisát.

AA  HHAADDJJÁÁRRAATT  BBEEFFEEJJEEZZÔÔ  
SSZZAAKKAASSZZAA

Az adminisztratív körzetnél elszenvedett
súlyos vereséget követôen (7000 katonából
kb. 4500 meghalt vagy megsebesült) a térség-
ben állomásozó japán erôk számára elkese-

31 Allen: 186.o.
32 Allen: 186.o.
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redett utóvédharc kezdôdött. Az 55. gyalo-
gos csoport visszavonulása után a britek feb-
ruár 24-re megtisztították a Nyakyedauk há-
gót, így a Kubo erô csupán egy 60 km-es el-
lenséges területen végrehajtott visszavonulás
során érhette el a saját vonalakat. Az egység
a harcok során szinte teljesen megsemmisült.
Március elején a brit XV. hadtest folytatta
elôretörését az eredeti terveknek megfelelô-
en, habár a légi utánpótlás csökkenése ôket
is hátrányosan érintette.33

Március 5-én a japánok az erôsítéseknek
köszönhetôen ellentámadást kíséreltek meg,
de nem jártak sikerrel. 6 nappal késôbb ala-
pos tüzérségi elôkészítést követôen a britek
bevették Buthidaungot. Március 25-én Ha-
naya tábornok még egy 400 fôs öngyilkos
kommandót küldött az adminisztratív körzet
ellen, de a britek könnyedén megsemmisítet-
ték a támadókat. Ezután az 5. indiai hadosz-
tály Razabil, a 36. brit hadosztály a Maung-
daw-Buthidaung vonal elfoglalására töreke-
dett, amely a barlangrendszer miatt most
sem tûnt egyszerû feladatnak. A japán had-
vezetés az 55. mellett az 54. hadosztály újon-
nan érkezett erôit is harcba vetette, de az el-

lenséget képtelenek voltak feltartóztatni. A
légi fölénynek, valamint a tüzérségi és harc-
kocsi támogatásnak köszönhetôen a 36. brit
hadosztály március 27-re a keleti majd ápri-
lis 6-ra a nyugati alagutat is megtisztította a
japánoktól. A kulcsfontosságú 551-es magas-
lati pont birtoklásáért még május 3-ig elhú-
zódtak a harcok, amikor a 26. brit hadosztály
az utolsó ellenséges állásokat is felszámolta a
körzetben. Slim tábornok szerint: „A XV.
hadtest mára végrehajtotta minden felada-
tát, amelyet számára kitûztem.”34

Az Arakán front északi részén azonban
nem alakultak ilyen pozitívan az események
a britek számára. A 81. nyugat-afrikai had-
osztály elôretörése Kyaktawnál megtorpant,
majd Koba Hiroshi ezredes parancsnoksága
alatt a japán 54. hadosztály három zászlóalja
meglepte az afrikaiakat, akik pánikszerû
visszavonulásba kezdtek A japánok elôretö-
rését a hadosztály végül csak a Kalapanzin
völgyében tudta feltartóztatni.

Az Imphalnál fenyegetô japán áttörés el-
hárítása végett a brit hadvezetés a tapasztalt
erôket igyekezett fokozatosan visszavonni a
tavasz folyamán Arakánból, melynek ered-
ményeként májusra a 25. és 26. indiai, vala-
mint a 81. nyugat-afrikai hadosztályok ma-
radtak a hadszíntéren, de a monszun idôszak
beköszöntével ezen alakulatoknak is védhe-
tôbb, magasabban fekvô pozícióba kellett
visszahúzódniuk a Taung Bazar-Buthidaung-
Maungdaw-Naf folyó vonalára. 1943-tól el-
térôen a britek ezúttal már képesek voltak
megvédeni arakáni területeket, hiszen a ja-
pánok a hadjárattal egy idôben északon is
visszavonulásra kényszerültek. Stilwell tá-
bornok kínai-amerikai csapatai 1944 májusá-
ra elfoglalták Myitkyinát, lehetôséget te-
remtve a Kínába tartó kommunikációs vona-
lak megépítéséhez. Wingate tábornok speci-
ális erôi márciusban kezdték meg mûveletei-

Brit harckocsik Razabiltól északra

33 Az amerikaiaktól kölcsönvett szállítógépeket
vissza kellett adni, ráadásul Wingate expedíció-
ja is jelentôs forrásokat kötött le, de a IV. brit
hadtest megerôsítése is egyre sürgetôbbé vált a
japán 15. hadsereg elôretörésével szemben. 34 Slim:243. o.
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ket az ellenség hátában és szabotázs akciók
mellett számos kisebb bázist létesítettek,
amelyek a légierô segítségével az adminiszt-
ratív körzethez hasonlóan állták az ellenség
rohamát. Noha Wingate március 25-én repü-
lôszerencsétlenségben életét vesztette, a
hadmûvelet összességében eredményes volt
és komoly támogatást jelentett Stilwell tá-
bornok elôretöréséhez.

Imphal és Kohima térségében a japánok el-
sôdleges csapás irányában márciusban a brit
IV. és XXXIII. hadtest súlyos helyzettel ke-
rült szembe, de Slim tábornok terveinek meg-
felelôen sikerült az ellenséget a britek által
választott terepre csalogatni, ahol végül a légi
fölény, a tüzérség koncentrációja és a szerve-
zett utánpótlás a britek javára billentette a
mérleget. 1944 júniusában utánpótlás hiányá-
ban Mutagucsi tábornok visszavonulásra
kényszerült. A britek arakáni hadmûveleti si-
kerét így végül hadászati gyôzelem is követte.

A második Arakán hadjárat során a nem-
zetközösségi erôk 7951, míg a japánok 5335
(közülük 3106 halott) embert veszítettek. A
veszteségi adatok azonban megtévesztôek,
hiszen a britek súlyos veszteségeik ellenére
jelentôs hadmûveleti és harcászati gyôzelmet
arattak. Egyértelmû, hogy az adminisztratív
körzet birtoklásáért folyó ütközet eldöntötte
a hadjárat kimenetelét. Sakurai tábornok
szerint a japán támadás jól kezdôdött, hiszen
a 7. indiai hadosztályt bekerítették, de ezt
követôen a hírszerzési és kommunikációs hi-
ányosságok, az utánpótlási problémák, vala-
mint az éjszakai támadások kivitelezhetet-
lensége tekinthetôk felelôsnek a vereségért.
Amint azonban a japán történészek késôbb
rámutattak, a britek körkörös négyzetalak-
zatban felálló védelme megfelelô orvosságot
jelentett a japán bekerítô hadmozdulatokra
és mivel a britek utánpótlásukat légiszállítás-
sal biztosítani tudták, a japánok csupán na-
gyobb tûzerôvel törhették volna meg ellenfe-
lüket a légifölény elvesztése után. Hibának

minôsíthetô, hogy a rendelkezésre álló tü-
zérségi eszközöket sem sikerült az üzem-
anyag és lôszerraktárakra koncentrálni,
amely pedig komoly károkat okozhatott vol-
na az ellenségnek.35

A brit tábornokok szerint a siker fontos
összetevôjét képezte a csapatok alapos ki-
képzése, hiszen ennek következtében a japá-
nok meglepetésszerû támadásával szemben a
britek képesek voltak visszavonulás helyett a
végsôkig tartani állásaikat. A korábbi tapasz-
talatokkal szemben pedig bizonyították, hogy
a dzsungelhadviselésben mesternek tartott
japánok is legyôzhetôk a saját területükön.36

Vitathatatlan, hogy a szövetségesek foko-
zódó anyagi fölénye nélkül aligha lett volna
elérhetô a gyôzelem, de a források megfelelô
kihasználása (légiszállítás megszervezése, tü-
zérség koncentrálása, páncélos alkalmazás)
szintén sokat számított. Japán páncélos erôk
hiányában Arakánban a brit harckocsikra kü-
lönösen fontos szerep hárult és a szinte járha-
tatlannak tartott terepen is bizonyították óri-
ási jelentôségüket a hadmûveletek során.37

Úgy vélem, hogy a fentiekben ismertetett
tényezôk mellett, a brit hírszerzés és rádió-
felderítés hozzájárulása a sikerhez sem elha-
nyagolható, de a japánok túlzott magabiztos-
sága is az ellenfelüket segítette ,elég ha csak
az utánpótlásra és a hadvezetés ambiciózus
terveire gondolunk. A brit gyôzelem jelentô-
ségérôl Slim tábornok szavai mindennél töb-
bet elárulnak: „Ez volt a Burma hadjárat for-
dulópontja. Gyôzelem volt ez, vitathatatlan
gyôzelem, melynek hatása nem csak a harco-
ló csapatokra, de az egész 14. hadseregre
nézve is óriási volt.”38

35 Allan: 187.o.
36 Giffard: 1355.o.
37 Macksey, Kenneth: Tank Warfare, A History of

Tanks in Battle, Panther Books Ltd. 1976.
270.o.

38 Slim: 245.o.
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Békei Koós Ottó 1915. december 3-án
született Bécsben. Szülei Pozsonyban laktak,
édesapja a m. kir. 13. pozsonyi honvéd gya-
logezred századosa, aki születésekor éppen a
harctéren volt. Ezért édesanyja Bécsbe ment
a rokonaihoz, és így ott jött a világra. A front
összeomlása már Boszniában érte ôket
(nagynénje, édesapja húga akkor ott élt), mi-
vel apja a tífusz utáni egészségügyi szabadsá-
gát ott töltötte velük, majd kalandos körül-
mények között Budapesten keresztül – a spa-
nyolnáthát Budapesten átélve – kerültek vis-
sza Pozsonyba. Itt a magyar tiszteket 1919.
január 1-jén a Pozsonyba bevonult cseh ha-
tóságok Teresienstadtba internálták. Az in-
ternálás idôtartamára nem emlékszik, de ar-
ra igen, hogy ezután 48 órát kaptak az apjá-
ék a lakás felszámolására és a csonka Ma-
gyarországra való áttelepülésre. Mosonma-
gyaróváron kaptak ideiglenes lakást.

A Nemzeti Hadsereg megalakulásakor ap-
ja a „Zalai ezrednél” lett a II. zászlóalj pa-
rancsnoka, akivel végig barangolták az egész
országot. Laktak Budapesten a Károly lakta-
nyában (ma Petôfi), a Népligeti laktanyában,
(ma a lerombolt Bolyai), majd Berettyóújfa-
lu, Körmend következett, a végén Nagykani-
zsán állapodtak meg, ahol az édesapja 1930-
ig szolgált. Ekkor került Székesfehérvárra
ezred parancsnoknak.

Nagykanizsán a „József fôherceg” lakta-
nyában kaptak szolgálati lakást, így már öt-
éves korától gyakorlatilag együtt élt a kato-
nákkal. Az akkori tisztek 95%-a harcteret

megjárt, sok kitüntetéssel rendelkezô volt,
gyerekfejjel áhítattal nézett fel rájuk. A szá-
zad körletekben a falon az elôd ezredekbôl
(a 20. honvéd gyalogezred és a 48. közös gya-
logezredek) legénységi állományúak fényké-
pei lógtak, akik a kiemelkedô harccselekmé-
nyeikért kitüntetést kaptak. 

A katonák – számára akkor még Jenô bá-
csi, Pista bácsi vagy Géza bácsi – és termé-
szetesen elsôsorban édesapja adták a példát.
Mindig is katona akart lenni. Meg sem for-
dult a fejében, hogy más legyen, soha nem
akart például mozdonyvezetô lenni. Akkor
nem gondolta, hogy késôbb az egyik „bácsi”
– Pista bácsi, vagyis Baumann István vezér-
ôrnagy – lesz egy évig Ludovikán a századpa-
rancsnoka. Azt pedig végkép nem, hogy az ô
ezredében sebesül meg, majd 1956. október
8-án együtt hagyják el a budapesti Gyûjtô-
fogházat. 

AA  CCSSAALLÁÁDDII  HHAAGGYYOOMMÁÁNNYY  
KKÖÖTTEELLEEZZ

1927–1930 között a kôszegi katonai al-
reáliskola, majd a pesti, illetve a pécsi kato-
nai fôreál növendéke volt, ahol 1934-ben le-
érettségizett. Miként és miért került a gya-
logsághoz? A nyolcadik évfolyam közepén
jelentkezni kellett egy fegyvernemhez. Ô a
gyalogsághoz jelentkezett, már hagyomány-
ôrzésbôl is. Az I. világháborúban az apja a
két fiútestvérével egy ezredben, a pozsonyi
13. honvéd gyalogezredben szolgált. Miklós

SIPOSNÉ DR. KECSKEMÉTHY KLÁRA: 
TIZENKÉT ÉV HADIFOGSÁG, KÉNYSZERMUNKA 

ÉS BÖRTÖN – VITÉZ BÉKEI KOÓS OTTÓ ÉLETE
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nagybátyja is, aki utána 1920-tól 1943-ig, a
Kormányzó úr szárnysegédjeként szolgált. A
hagyományok folytatásaként két unokatest-
vére is, mint gyalogosok végezték el a
Ludovikát. Így a családból 1938-ban, 1939-
ben, 1940-ben és 1942-ben is avattak valakit
gyalogos hadnaggyá.

1934–1935-ben a m. kir. Szent László 4.
honvéd gyalogezrednél volt akadémikus-je-
lölt. 1935–1938 között a Ludovika Akadémia
hallgatója, ott avatták 1938. augusztus 20-án
hadnaggyá. Elsô tiszti szolgálati helye a m.
kir. Szent István 3. honvéd gyalogezrednél
Székesfehérvárott volt, ahol a háború végéig
szolgált.

Tiszti szolgálata szomorúan kezdôdött.
Avatása elôtt egy hónappal, július 12-én meg-
halt édesapja. Erre az ünnepi napra nagyon
készült. Azt tervezte, hogy édesapjával az el-
sô hadnagyi fizetésébôl kettesben elmennek
vacsorázni, amikor is ô lesz a házigazda. Ab-
ban az idôben a tiszti fizetést elôre kapták,
amit akkor – Szent István halálának 900. év-
fordulójára emlékezve – egy Szent István 5
pengôssel is megtoldottak.

A ludovikás négy évében olyan kiképzôik
és parancsnokaik voltak, akikre ma 75 évvel
késôbb is csak a legnagyobb tisztelettel és
szeretettel gondol. „Elsôk között a két pa-
rancsnokot, v. Jány Gusztáv és v. Szombat-
helyi Ferenc tábornok urakat említem, akik
mártírjai lettek ennek a hazának. Bárhol és
bármikor – még a mai idôkben is – példakép-
nek állíthatók, nevelôknek, oktatóknak, pa-
rancsnoknak. Még megemlíteném v. Sá-lyi
Géza ôrnagyot, elsô háborús Tiszti Arany vi-
tézségi érmes, kiváló katonát és nevelôt, ak-
kori század parancsnokunkat, aki a háborút,
mint ezredes fejezte be. A 40-es évek végén
a Tüker-nél, mint segédmunkás dolgozott.” 

Szolgálati idôszaka talán legkedvesebb
emlékei egyikével kezdôdött. Szabadságát,
ami október 1-jén járt volna le, meg kellett
szakítania. Szeptember elsô felében bevonu-

lási parancsot kapott, mert megkezdôdtek az
elôkészületek a felvidéki bevonulásra. Az ez-
red 75 %-os mozgósítással ikrezôdött, ô a 3/1
század parancsnoka lett. Elképzelhetô, hogy
milyen öröm és megtiszteltetés volt számára,
mikor a zászlóalj másik 3 századának pa-
rancsnoka mind már százados volt, sôt az
egyik húsz évvel elôtte végzett az akadémián.

Tiszti pályafutása elsô szemléjét még a be-
vonulás elôtt kapta, és nem is akárki vezette:
Kiss János tábornok, gyalogsági szemlélô. A
felvidéki bevonulás virágesôben, a csallóközi
lakosság örömujjongása közepette történt.
Két nap alatt, Medvénél az utászok által épí-
tett hadihídon keltek át a Dunán és értek
Galántára, ahol kb. egy hónapot voltak,
majd 1938 végén visszakerültek a békehely-
ôrségbe Székesfehérvárra.

Következett Kárpátalja megszállása. 1939-
ben az újoncok bevonulása októberrôl, febru-
árra tolódott el. Március 15-én végrehajtot-
ták a mozgósítást, de itt már teljes hadiállo-
mányra töltôdtek fel az alakulatok. Úgy volt,
hogy most is ô lesz a század parancsnoka. A

vitéz békei Koós Ottó hadnagy

242-.qxd  2011.09.12.  12:46  Page 243



ÖSSZHADERÔNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA224444

század menetkész állapotba kerülésekor
azonban kapott egy „0” éves vezérkari iskolás
utász fôhadnagyot századparancsnoknak.
Így, mint l. szakaszparancsnok ment Kár-pát-
alja elfoglalására, ahol komolyabb bevetés-
ben nem vettek részt, határbiztosítást végez-
tek. Itt kapta azt a parancsot, hogy menjen
Várpalotára, ahol a Gyalogsági Lôiskolán a
Haditechnikai Intézet által kikísérletezett 50
mm-es gránátvetô prototípus próbalövései
folytak, amit késôbb a székesfehérvári gya-
logezredhez adtak ki csapatpróbára. Felada-
ta volt még a gránátvetô használatához kap-
csolódó szabályzatok megszerkesztésére is.

Megkapták a vetôt, folyt a kiképzés, majd
következett az éles lövészet. Egy alkalommal
a lehetô legrövidebb távolságra való lövést
szerette volna kipróbálni. Ehhez fedezékbe
rendelte a legénységet, elsütô zsinórral haj-
totta végre az indítást. A tûzparancs elhang-
zása után csôrobbanás történt. Ha egy lövés-
sel elôbb kerül kézbe az a gránát, két biztos
halott – egyik ô – és sok sebesült lett volna.
Ennek az eseménynek köszönhette, hogy
már az elsô szolgálati év letelte elôtt csapat
(ezred) parancsnoki dicséretben részesült,
amire nagyon büszke volt. A Haditechnikai
Intézet munkatársa nem gyôzött köszönetet
mondani, hogy nem történt baleset.

Az 1940-es erdélyi bevonuláson, már mint
a 3. gyalogezred aknavetô századparancsno-
ka vett részt. Aknaszlatinánál keltek át a Ti-
szán és a Visó völgyén át az ezredparancs-
nokság Felsôvisóra került. Ô az aknavetô
századdal Borsabányára került, egy gyönyö-
rû fekvésû 300 lelket számláló tiszta magyar
faluba, ahol élete elsô beszédét kellett el-
mondania. A beszéd után a szolgálatvezetô
törzsôrmestere jelentette: a lakosok megje-
gyezték: – „Jó katona lehet!”, mire ô azt fe-
lelte: –„Mert beszélni nem tud!”

Az erdélyi katonai mûveletek befejeztével
kinevezték 3/3 század parancsnokának. 1941
októbere elsô felében a laktanya udvarán

összefutott az egykori nehézfegyver század
parancsnokával, akitôl megkérdezte, hogy mi
járatban van, mert elég idegesnek látszott. –
A hadmûveleti területre kell kijelölni egy szá-
zad parancsnokot. Az ezrednek egy zászlóal-
jat kell kiküldeni. Békei Koós Ottó azt felel-
te erre: – Semmi probléma, itt vagyok én, a
helyzet megoldódik. A századparancsnok
visszakérdezett: – Te mennél? A válasz erre
az volt: – Megmondtam!” Ezt úgy szokta em-
legetni, hogy véletlenül önként jelentkezett. 

FFRROONNTTSSZZOOLLGGÁÁLLAATT

1941. október 27-én indult a hadmûveleti
területre. Az elsô hadmûveleti területre indu-
ló zászlóalj 33/7 századparancsnokaként a 46.
gyalogezred parancsnokság alárendeltségében
a Keleti Megszálló Csoport részeként harcolt.
Itt 1942. február 15-én a partizánok elleni
harcban megsebesült. Hosszú kórházi kezelés
és négyhetes egészségügyi szabadság után no-
vember 1-én került vissza a pótezredhez. 

Ezután a nehézfegyver század parancsno-
ka lett, ahol az ezred közvetlen páncéltörô,
aknavetô és kocsizó géppuskás szakaszok ki-
képzését irányította. 1942 októberében moz-
gósított az ezred. Az ezred III. zászlóalja
már áprilisban kikerült a Don mellé, ahol a
felvonulási harcokban vett részt.1 Az ezred

1 A III. hadtest kötelékében a 9. hadosztály (vi-
téz Oszlányi Kornél tábornok) parancsnoksága
leváltotta a kanizsai 47. gyalogezred alakulatait
a Don mellett. 1942. november 4-én az ezred
3/2 század parancsnokaként ment ki a doni
állásokba öccse, békei Koós Béla, akit 1942. jú-
nius 18-án avattak a Ludovikán gyalogos had-
naggyá. A Dont 1943. január 27-én hagyták el.
Öccse a visszavonulás során az Olim patak völ-
gyébôl Philadelphy László százados parancs-
noksága alatt egy csoporttal ki akartak törni. A
csoportból nem tért vissza senki, vagy elestek,
vagy fogságba eséskor az oroszok ott helyben
agyonlôtték ôket. Sorsuk azóta is ismeretlen.
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többi részét azonban fegyverzet nélkül küld-
ték, mivel leváltásként mentek ki.

1943 novemberében megismerte jelenlegi
feleségét, akit 1944 júniusában eljegyzett.

1944-ben, amikor az orosz erôk megközelí-
tették a Kárpátokat, ismét mozgósított az ez-
red. 1944. január 1-jével századossá léptették
elô. Mint az ezred közvetlen aknavetô század
parancsnoka, az ezred utolsó szállítmánya-
ként indultak el Székesfehérvárról 1944. au-
gusztus 10-én. Akkor már nyilvánvaló volt,
hogy a háborút elvesztették. Indulás elôtt az
embereinek azt mondta: „Azért kell men-
nünk, hogy 1919 ne ismétlôdjön meg újra.”

1944. augusztusában az ezred a Kárpátok
elôterében a Turka-i védôállásban leváltotta
a németeket. A 6. hadosztály kötelékében
részt vett a Kárpátok védelmében, majd az
utóvédharcokban. Itt egy jól kiépített védô-
állást vettek át a németektôl, akik abban re-
ménykedtek, hogy a telet itt fogják átvészel-
ni. Azonban a románok még a telelésbe is
beleszóltak. Szeptember 23-a körül meg-
kezdték a visszavonulást a Kárpátok felé.

Súlyos harcok után elérték Uzsokot.2 Már
fent voltak az állásokban, ahol át kellett vol-
na vennie az I. zászlóalj parancsnokságát,
amikor jött az értesítés, hogy két hét szabad-
ságot kapott, mert bombakárosult lett. A la-
kásuk, ahol az édesanyjával és nagyanyjával
élt, teljesen kiégett, csak a falak meredeztek. 

1944. szeptember 17-én az angolok Szé-
kesfehérvár vasútállomását bombázták.
Gyújtóbombákat is használtak, emiatt gyul-
ladt ki a ház. Lakásuk a vasútállomástól kb.
200-300 méterre volt. Édesanyja aznap
Veszprémben a lányánál volt, 90 éves nagy-
anyja a cselédlánnyal és a szomszédokkal a
pincében kialakított óvóhelyen tartózkodtak.
Mire hazaért, az anyja és a nagyanyja már az
apósjelöltnél voltak. Amikor elrendezte a
dolgokat, visszament a harctérre, a család-
tagok átmentek Veszprémbe a nôvéréhez.3vitéz békei Koós Béla hadnagy

2 Itt kapta meg hosszú kihagyás után az elsô pos-
tát, amiben édesanyja értesítette, hogy a nagy-
bátyja meghalt. Ô volt a kormányzó úr szárny-
segéde, altábornagy. 1943-ban ment nyugdíjba.

3 A sógora Mádi Kovács Boldizsár huszárszáza-
dos (1932-ben avatták) a Jutasi Altiszti Iskolá-
ban oktatótiszt volt. A családját a kitelepítés is
itt érte. A Jutasi Altisztképzô Iskolával együtt
december 6-án indultak nyugatra. A sors furcsa
fintora volt, hogy ô meg ugyanazon a napon,
mint hadifogoly keletre indult. Családjával tör-
tént, hogy Németországban Grosskirschbaum
(Stettin mellett) tartózkodtak, ahova éjjel harc-
kocsikkal betörtek az oroszok, a család lement
a pincébe, majd Mádi Kovács elôször a két fiát
(6 és 9 évesek) lôtte agyon, majd a feleségét lôt-
te fejbe, saját magával épp akkor végzett, ami-
kor az orosz katonák beléptek az ajtón. Kb. l00
hozzátartozó visszamaradt a faluban, köztük az
anyja és nagyanyja. Ahogy késôbb, hazajövete-
lekor megtudta, ôket gyalogmenetben hajtot-
ták az oroszok, és mikor nem tudtak menni, az
út menti árok partján agyonlôtték ôket. A he-
lyet nem tudta megállapítani, mert a menetben
egy jelenlévô orvos alezredes mindent leírt, de
mire a hadifogságból hazajött, már meghalt és
a jegyzetei eltûntek.
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Az utolsó Ungvárra induló vonattal indult
vissza az alakulatához, az Árpád állásban ta-
lálta meg ôket. Ide, mint századparancsno-
kot küldték ki a III. zászlóaljhoz, de a zászló-
aljparancsnok Kunosy János alezredes hôsi
halála miatt átvette a zászlóalj parancsnok-
ságot. Innen visszavonultak, mert mögöttük
már az Alföldön folytak a harcok. Súlyos, ke-
mény harcokkal az Árpád állásban biztosí-
tották két erôd sikeres visszavételét. A
visszavonulás elrendelése után mint a 6. had-
osztály jobbszárny zászlóalja még két felvéte-
li állás elfoglalt,. 

AA  HHAADDIIFFOOGGSSÁÁGG  ––  1111  ÉÉVV  ÉÉSS  2255  NNAAPP  
AA  PPOOKKOOLLBBAANN

„Az ember errôl álmodik éjszaka. Nappal
látja, hogy kilométeres akadályok tornyosul-
nak közte és a vágya tárgya között, de meg-
gyôzi magát, hogy megvan az ereje, hogy túl-
jusson rajtuk. És még akkor is ezt mondja
magának, amikor az elsô akadályon átbukva
véresen, zúzottan, nyomorultul terül el.” 

Jodi Lynn Picoult 

1944. október 27-én, ôk voltak a m. kir. 3.
honvéd Szent István gyalogezred utolsó
harccsoportja, akik az Ungvár-Perecseny kö-
zötti úttól a legtávolabb voltak a hegyekben.
Ott kapta meg, mint zászlóaljparancsnok az
ezred utolsó parancsát, amelyet az elôrekül-
dött Oltvári Lajos tartalékos hadnagy, segéd-
tiszt adott át. Ez a következô volt: „Lovat,
jármûvet, mindent hagyjon helyben, kísérel-
jen meg Nagykapocsra átjutni!”

Az Ung folyó hídját vonat részlegek torla-
szolták el, így átgázoltak a folyón. Látták,
hogy az oroszok Ungvár felé vonultak, már
az orosz harckocsik biztosították a várost. A
folyó melletti bozótosban húzódtak meg, de
rövid idô múlva egy orosz csoport közeledett
feléjük. Pisztolyát beledobta a folyóba a ké-
zigránátokkal együtt és odament a csoportba
verôdött embereihez.

A hadifogságba esésére így emlékszik vissza: 
„Hirtelen minden összeomlott bennem, ez

a világ vége! Pisztolyomat kivettem! Csôre
töltöttem! A másodperc századrésze alatt a
következôk peregtek le elôttem: Édesanyám,
nagyanyám, aki egy szál ruhában 90 évesen,
fedél nélkül pillanatnyilag nôvéremnél tar-
tózkodtak, mivel székesfehérvári lakásunk a
szeptember 19-i bombázáskor teljesen ki-
égett, öcsém, aki a Donnál elesett, illetve
fogságba esésekor agyonlôtték. Tehát ha
életben maradok, az én kötelességem hozzá-
tartozóim támogatása. Aztán egy lány arca is
feltûnt, akivel öt hónappal ezelôtt jegyeztük
el egymást, s akivel talán még találkozhatok
életemben. Jó, hogy az ember nem ismeri jö-
vôjét. Ha tudtam volna, biztos a golyót vá-
lasztom.”

Biztatták: „Százados úr vágja le a csillagja-
it!” Csak annyit mondott: „Ha élveztem az
elônyeit, hátrányait is elfogadom.” Ungvár-
tól kb. 1 km-re bent rekedtek a gyûrûben és
október 27-én fogságba esett a zászlóalj ma-
radékával kb. 150 fôvel. Élete legmegalá-
zóbb szakasza következett. Sorba állították a
foglyokat és bekísérték Ungvárra.

Egy orosz százados hallgatta ki, több kér-
dést tett fel. „Hajlandó lenne-e velünk a né-
metek ellen harcolni?” Egy kicsit gondolko-
zott, hogy csúszhatna ki ebbôl a csávából.
Pár pillanat múlva megadta a határozott vá-
laszt: „Igen, egy feltétel mellett, ha biztosít-
ják, hogy magyar csapatokkal nem kerülök
szembe!” Ez, az akkori körülmények között
szinte lehetetlen volt, így a válaszával tulaj-
donképpen megtagadta az együttmûködést. 

Másnap 28-án megindult a menet Mun-
kács irányába. Az Ungvár-Munkács közötti
úton, több alkalommal éjszakáztak. Szered-
nyére beérkezve a tiszteket külön terelték a
legénységtôl. Ebéd után a századosokat, ôr-
nagyokat és alezredeseket külön állították. A
többieket a legénységgel együtt útba indítot-
ták Szolyvára, mert késôbb ismét ott talál-
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koztak. A tiszteket egy NKVD-s százados
hallgatta ki. Az elsô kérdés: Önként jött-e
át? Második kérdése az NKVD-snek az volt:
„Miért harcolt a Szovjetunió népe ellen?”
Koós Ottó azt válaszolta: „Én nem a szovjet
nép ellen, hanem a kommunizmus ellen har-
coltam.” A százados erre azt felelte, hogy ez
egy jó rendszer, itt mindenki egyenlô. „Már
az elsô nem ül, mert ma itt mi tisztek tûrhe-
tôen étkeztünk, a legénység meg alig kapott
valamit. A magyar hadseregben a tiszti és le-
génységi étkezés egyforma volt!” – válaszol-
ta. Ezután a tiszti különítmény is elindult
Szolyvára.

Szolyváról 1944. november 19-én indultak
el, Erzsébet napján keltek át a Vereckei-há-
gón. Megalázottan mentek végig azon az
úton, amely az ezred turkai védôállása mö-
gött húzódott. Elmentek az ezredparancs-
nokság harcálláspontja, a százada vonatkör-
lete mellett is. Sztariszamborig hajtották
ôket, ahol az egykori Osztrák-Magyar Mo-
narchia ulánus laktanyájába terelték a hadi-
foglyokat. Megkezdôdtek a propaganda elô-
adások.

Egy idô után a táborban a hasmenés, a le-
gyengülés és a kiütéses tífusz jelei mutatkoz-
tak. Volt úgy, hogy a beteg fogoly dolga vég-
zése közben beleszédült a latrinába és ott
fulladt meg. 1944. december 6-án felsora-
koztatták a tiszteket. Két vasúti vagonba
110-115 tisztet osztottak el. A nagy vagonba
80, a kicsibe 30-35 került. Az egész szerelvé-
nyen állítólag 2200-an voltak. Természetesen
se priccs, se pad. A vagon közepén egy kis
rajkályha, amelybe nagyon ritkán gyújtottak
be. Az egyik ajtó mellett volt egy négyszögle-
tes, fából készült tölcsérszerûség, a WC. Al-
váskor nem fért el mindenki a platón, így 6-8
fô éjjel ácsorgott vagy ült a vagon közepén.
Ezeknek nappal szabad volt feküdni. A va-
gon belseje hemzsegett a tetûtôl. 

Kurszknál járt a hadifogoly szállítmány,
amikor orvosi bizottság járta végig a szerel-

vényt. Menetközben csak azt tudták megál-
lapítani, hogy kelet felé, néha észak felé tar-
tanak. Abban az idôben már naponta kér-
dezték „Szkolka kaput?” „Hány halott van?”
Mikor mondták, hogy „Egy”, azt volt a vá-
lasz: „Kevés!” Késôbb tudták meg, hogy a
szerelvényen kifelé menet 650 halottjuk volt.
A karácsonyt és a szilvesztert is a sötét va-
gonban töltötték, fázva, éhesen, tetvesen. 

„Jellemzô különben az elgyötört hadifo-
golycsoport gondolatvilágára, hogy voltak
olyanok, akik állandóan „fôztek és sütöttek”.
Ingerelték gyomornedveinket. Volt ott orosz-
krém tortától tyúkhúslevesig minden. Mások
tetûvadászatot tartottak. Hemzsegett ben-
nünk. Benyúltunk a hónunk alá, jócskán ju-
tott a kezünkbe. Ezeket próbáltuk a padlón
eltaposni. Az irtás nem sok eredménnyel
járt, egy helyett 50 új jött. Utoljára a vagon-
ba szállás elôtt egy héttel mosakodtunk, el-
képzelhetô, hogy éreztük magunkat.” – em-
lékszik vissza a megpróbáltatásokra.

Január 1-jén megállt a vonat, 26 napig
utaztak. Ufalei egy kisebb város Cseljabinszk
és Szverdlovszk között, odakerültek egy va-
donatúj táborba, amely egy kis ôrépületbôl,
két nagy barakkból, konyha- és fürdôépület-
bôl állt. A barakkok faépítmények voltak, a
gerendák közötti hézagok csak felületesen
voltak betömve. A tábort háromsoros szö-
gesdrótkerítéssel kerítették be, négy sarkán
ôrtorony, bennük NKVD-s legénység volt.
Vasúti iparvágány vezetett ide, a vizet nagy
lajtos vagonban szállították. Januárban elô-
fordult, hogy még tüzelôfa is érkezett. 

1945 februárjában ô is elkapta a kiütéses
tífuszt, amely nagyon magas lázzal és lázál-
mokkal járt, sokáig volt eszméletlen állapot-
ban, a társai már csaknem lemondtak róla.
„Rengeteget láttam Édesanyámat egy kór-
házban, ami egy barakk volt. A priccsek kö-
zött ült nagyanyám mellett teljesen elhagyat-
va. Máskor messzirôl az út mellett tûznél
melegedett kiégett szemekkel, és engem az

242-.qxd  2011.09.12.  12:46  Page 247



ÖSSZHADERÔNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA224488

ôrök nem engedtek hozzá. Természetesen
mindez csak lázálom volt.” Amikor ébredez-
ni kezdett, nem emlékezett családtagjai ne-
vére sem. Sok minden csak lassan tért vissza
a tudatába. A tífusz étvágytalansággal is járt.
Egy napon orvosi vizsgálat volt, ahol mind-
össze 46 kg-ot nyomott a 185 cm magassága
mellett.

Lábadozása alatt kapott szénát a szalma-
zsákba, de csak annyit, hogy „neve legyen a
gyereknek”. A lábadozása utáni elsô fürdô, a
fürdôbarakk megközelítése – amely 60 mé-
terre volt a barakktól – komoly erôfeszítést
követelt tôle a legyengült állapotában. „A
fürdô ajtaja elôtt két-három lépcsô volt. Mi-
re odaértem, próbáltam fellépni, de nem volt
annyi erôm, hogy fellépjek. Mit volt mit ten-
nem, négykézlábra ereszkedtem és úgy men-
tem fel a lépcsôkön, az ajtót vállal löktem be.
Bent már voltak, akik segítettek felállni.” 

Február vége, jó pár fok mínusz volt. Az
öltözetük: ing, gatya, köpeny, sapka, fûzô
nélküli bakancs. A gyengélkedôrôl történt
elbocsátásuk után idôközönként orvosi vizs-
gálatot rendeltek el. Egy orvosnô osztályozta
ôket: I. kategória külsô munkahelyeken
munkavégzés, II. kategória belsô munkára
rendelve, III. kategória a disztrófiások, akik
alig mozogtak, és nem kellett dolgozniuk. Ô
is ebbe a kategóriába tartozott. 1945 májusá-
ban egy 48 kérdésbôl álló ívet kellett kitölte-
niük, részletesen kikérdeztek mindenkit. Eb-
ben a táborban hol levágatták a rendfokoza-
tokat, hol pedig elrendelték azok viselését.
1945 nyarán bádogdobozokból vágták ki csil-
lagjaikat a foglyok. 

1945 nyarán egy csoportban beszélgettek.
Mirôl is lehetett volna másról szó, mint a ha-
zamenetelrôl. Annyit tudtak csak, hogy vége
a háborúnak és az oroszok Magyarországon
vannak. Akkor az volt az elképzelése, hogy
ahogy az I. világháború végén megszûnt had-
sereg tisztjeit is nagy részben átvette az új
hadsereg, ez most is így lesz. A beszélgetés

közben azt mondta, hogy akkor szeretne ha-
zamenni, amikor az oroszok kimennek az or-
szágból, mert nem szeretne velük együtt
szolgálni. Tar Lajos, egy idôsebb tanító, aki-
vel együtt esett fogságba, azt mondta: „Ak-
kor Te sohasem kerülsz haza, mert ezek nem
fognak egyhamar kimenni!”

Télen, amikor a táborban nagy volt az el-
halálozás egy-két magyar, orosz segédlettel
hatalmas gödröket robbantott és ásott ki.
Ezekbe rakták a halottakat, míg a gödör meg
nem telt. Nyáron a halottakat már egyedileg
temették. „A panyefogaton a gyalulatlan
deszkából ott a koporsó, mi megyünk mögöt-
te. A sírgödör kiásva, a kocsi a gödör mellé
hajtott. Az emberek leemelik a koporsó fe-
delét, leemelik a kocsiról a koporsót, és a szó
legszorosabb értelmében a mezítelen halot-
tat beledöntik a sírgödörbe és lapátolják rá a
földet. A lábam földbegyökerezett, gondola-
taim gyûlöletté váltak. A háborúnak már vé-
ge, és az ember, még ha fogoly is, ezeknél
csak ennyit ér? Végtisztesség, egy fôhajtás,
semmi!?” 

A foglyok gyakran dolgoztak a vasútállo-
máson, az Isten háta mögött. Egy alkalom-
mal Cseljabinszk körzetében meglátott egy
vagont, amelyben csillogott a rakomány. Fel-
kapaszkodott a szerelvényre, tele volt ma-
gyar gyalogsági tiszti karddal, legénységi lo-
vassági karddal, csendôr szuronnyal és össze-
tört mannlicherekkel. Kezébe vett egy gya-
logtiszti kardot, a Ludovika Akadémia kard-
ját, benne a jelzés L.A.I. és a szám. Arra vár-
tak, hogy a kohóba kerüljenek. 

1945. december 3-án, a 30. születésnapján
innen írhatta meg az elsô levelezôlapot az
otthoniaknak. Az édesanyjának írt, akkor
még nem tudta, hogy már nincs életben, így
a lapot a mennyasszonya kapta meg.

Az 1946. februári orvosi vizsgálat után a
konyhán dolgozott ellenôrként. A táborban
naponta háromszor 6 dl levest, délben plusz
egy dl kását kaptak, továbbá egy csapott evô-
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kanál cukor, egy kis darab szárított hal, más-
fél dekagramm zsiradék volt még a porció.

1946. március 15-én reggel 6-8 tiszttel
együtt egy másik táborba irányították. A nyi-
tott vagonokban 50-60 km-es utat tettek meg a
kistimi táborba. Egy olyan barakkban helyez-
ték el, ahol csak németek voltak. A barakkban
mellettük volt a tábor klubhelyisége, ott volt a
zenekar próbaterme, ahol a német zenészek is
laktak. A zenekar hetente háromszor próbált
és a hangversenyek vasárnap voltak.

Ez a tábor volt a legnyugodtabb. Várták a
békeszerzôdés megkötését és az ezt követô
szabadulásukat. Otthonról érkeztek a vörös-
keresztes lapok, amelyeken válaszlap is volt.
Havonta kaptak egy ilyet, amelyre az ottho-
niak tudtak válaszolni. A kistimi tábor ese-
ményeire így emlékszik vissza: „Ez idôben
csak német hadifogolyújság járt a táborba,
magyar nem. Így, hogy a magyar foglyok is
halljanak valamit a világról, a bennünket ér-
deklô részleteket lefordítottam és felolvas-
tam. Itt történt az osztrák borbélynál, aki a
hajamban turkált, és akitôl halálra rémülten
megkérdeztem: – ’Csak nem tetût keres?’
Ekkor már szerencsére túl voltunk ezen a
borzasztó idôszakon. Válasza az volt: ’Csak
egy olyan hajszálat keresek, amelyik nem
ôsz!’ Harminckettedik évemet éltem.”

Késôbb átvitték a cseljabinszki táborba,
ahová más táborokból is jöttek tisztek, orvo-
sok. A magyar tiszti csoport mintegy 300 fô-
re szaporodott. Híre jött az 1947-es magyar-
országi választásoknak. Az antifasiszták ku-
paktanácsa elhatározta, hogy a tábor magyar
tisztjei aláírásukkal támogatják a magyar
kommunista pártot. Szobáról-szobára men-
tek az agitátorok. Koós Ottó nem írta alá a
támogató nyilatkozatot. 

1947 augusztusában 300 tisztet engedtek
haza a táborból. Ezután még nehezebben
teltek a napok, mint addig. A posta jelentet-
te az egyedüli vigaszt. 1948 elején az oroszok
elrendelték, hogy a létszámnak megfelelôen

„demokratikus úton” minden nemzetnek egy
antifasiszta vezetôt kell választania, a néme-
tek hármat, a magyarok, románok, osztrákok
pedig egy-egy fôt. A magyarok vezetôje bé-
kei Koós Ottó lett. Az oroszokkal nem sok
dolga volt, a leveleket, vagy ha véletlenül új-
ság érkezett, azt vette át. 1948 nyarán beosz-
tották a lakatosmûhelybe dolgozni. Idôvel
átkerült egy másik cseljabinszki táborba.

1948 szeptember eleje volt, amikor is a tíz
magyar tisztbôl nyolc és a legénység nagy ré-
sze hazament. A táborban már másodszor
zárult be a kapu a hazamenô bajtársak mö-
gött, akkor már negyedik éve volt fogoly. In-
nen 1949. március 13-án a következôket írta
a menyasszonyának: „Már nagyon vágyom
haza és minden nap nehezebb és nehezebb.
Sokszor bizony elviselhetetlen az a gondolat,
hogy az ember nem látja ennek a kínzásnak
a végét. Azok, akikkel együtt voltam, akik
ugyanazt tették, amit én, már majdnem két
éve otthon vannak.”

1949 április utolsó napján átkerült a voro-
nyezsi táborba. A tábor a város közepén volt,
emeletes lakóházakból állt, háromsoros szö-
gesdróttal körülvéve. A tábor irodáján dol-
gozott, az elsô feladata a Szovjetunió min-
den részérôl érkezô csoportok lajstromozása
volt. Egymás után érkeztek a csoportok. Kb.
2000 fôre ment fel a tábor létszáma.

A voronyezsi 1. sz. tábor körülményeirôl
így írt: „Az élelmezés egyhangú volt. Napon-
ta háromszor leves, egy kása, hol csalán, hol
zab, búza köles vagy egyéb takarmánynö-
vény. Öt év után egyszer jutottam egy fél ki-
ló ványadt almához, s ez akkor olyan delika-
tesz volt, hogy a mennyekben éreztem ma-
gam. Mindezek tetézték a lelki fájdalmakat.
Az állandó bizonytalanság érzése, a honvágy.
Az ember azt kívánta, hogy jól fáradjon ki és
lefekvéskor mindjárt aludjon el, hogy a sö-
tétben ne jöjjenek a gondolatok. Vágyakozás
az otthon és a szabadság után.”

1950. augusztus vége, szeptember közepe
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táján megint kezdték az NKDV-sek hívogat-
ni. Megkezdôdtek megint a kihallgatások és
fényképezések. A fényképeket pedig ki-
akasztották azokban a településekben, ahol
a hadmûveletek alatt járhatott az illetô. El-
jött 1950. január l-e. Semmi hír nem volt a
hazamenetelrôl. 1950 nyarán már nagyon
háborgott a társaság. A kultúros politikai
tiszt azt mondta: „Minek akartok ti haza-
menni, mikor rövidesen Magyarország a
Szovjetunió 16. tagállama lesz és ti már itt-
hon vagytok!”

Egy napon nagy készülôdés volt a tábor-
ban, az oroszok azt suttogták, hogy magyar
tábornokok jönnek. Egy szép napon megér-
keztek gróf Stomm Marcell altábornagy úr
vezetésével. A tábornoki csoport tagja volt
többek között vitéz Csatáry József altábor-
nagy, Bartóffy ny. rö. vezérôrnagy, vitéz Ka-
rácsonyi László, Lemberkovics Alajos, Zse-
dényi Zoltán vezérôrnagyok és egy orvos ve-
zérôrnagy. 

1950. október 8-án átvitték a börtönbe,
ahol ujjlenyomatot vettek tôle és lefényké-
pezték. Innen december második felében át-
szállították a brjanszki börtönbe. 1950. de-
cember 31-én tárgyalásra vitték. A tárgyaló
szobában egy alezredes, egy ôrmester és egy
rendfokozat nélküli katona alkotta a hadbí-
róságot. Vád: szovjet állampolgárok letar-
tóztatása, partizánok elleni harcban való
részvétel volt. Az utolsó szó jogán csak anny-
it mondott: „Nem érzem magam bûnösnek!
A nemzetközi hadviselés szabályai ellen nem
vétettem.”

Jött az ítélethirdetés, a haditörvényszék
ugyan halálra ítélte, a halálbüntetés eltörlése
miatt 25 év javító-nevelô munkatáborban le-
töltendô szabadságvesztésre ítélték. 1951 áp-
rilis elején hadifogolytáborba vitték, majd
Moszkvába az elosztó börtönbe került. Nem
sokáig maradt Moszkvában, ismét börtönva-
gon. Irány Sztálingrád! A táborban csak el-
ítélt magyar hadifoglyok voltak. Ebben a tá-

borban a brigádok nagy része a Volga-Don
csatorna építésén dolgozott. Átkerült a tég-
lagyári brigádba, ahol nagyon keményen dol-
gozott. Idôközben egy jobb táborba került
át, közelebb a téglagyárhoz. Egyszer-kétszer
kaptak magyar újságot is, igaz egy-két hónap
késéssel. 

1954 februárjában mozgolódás volt a tábor-
ban, azt suttogták, hogy hazaszállítják ôket.
Eljött a berakodás ideje, a vonat elindult, de
keletre vitte ôket. Szverdlovszk mellett a
revdai táborban kötöttek ki. Itt már osztráko-
kat, németeket és románokat találtak.

A revdai tábor egy éve alatt elég mozgal-
masan éltek. 1954 májusában megérkezett az
elsô csomag Bécsbôl a nagynénjétôl. 10 év
után ismét hazai ízeket és illatokat élvezhe-
tett. A németek, amint lehetett, megszervez-
ték a még kint lévô foglyaiknak a csomag
küldését. Stuttgartból központilag érkeztek
az egységcsomagok. Egy-két havonta más-
más tartalommal. Az ô neve is a németek lis-
tájára került, így kapott 3-4 csomagot.

1955 áprilisában a magyarokat és a romá-
nokat a Szvedlovszk környéki chrompiki tá-
borba vitték. Adenauer német kancellár eb-
ben az idôben jött Moszkvába, amikor kije-
lentette: csak akkor ül le tárgyalni, ha haza-
engedik az összes német hadifoglyot. 

1955. szeptember 19-én az orosz táborpa-
rancsnok közölte velük: „A szovjet legfel-
sôbb tanács elhatározta, hogy önöket hazá-
jukba visszaszállítja.” A hazamenôket két
csoportba osztották. Az elsôk az amnesztiá-
val szabadultak voltak, a másik csoportot a
magyar kormány rendelkezésére bocsátot-
ták. Ez utóbbi csoportban volt ô is. Novem-
ber közepén bevagonírozták ôket. Munká-
cson már nagyon sokan várták ôket: ismerô-
sök, rokonok, sôt feleségek is. A vonat dél-
után érkezett meg Csapra, a pokrócokat és
szalmazsákokat leadták, éjjel fapriccsen
aludtak. A parancsnok azt mondta, mehet-
nek, ahova akarnak, de másnap reggel 8 órá-
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ra legyen ott mindenki, mert akkor jön a ma-
gyar bizottság, és átveszi ôket. Koós Ottó az
egyik mozdonyvezetôvel elegyedett szóba,
aki többek között azt mondta, hogy ne na-
gyon örüljenek a hazamenetelnek, mert az
elôzô nap ô vitt át egy szerelvényt, és azokat
a híd túlsó oldalán a gitáros ávósok várták és
lezárták a vagonokat. Másnap, amikor a sze-
relvény átgördült a csapi hídon, az országha-
táron, megesküdött, hogy élve többet nem
hozzák át a Szovjetunióba. Ezzel fejezôdött
be a 11 év és 25 napos hadifogsága!

AA  MMAAGGYYAARR  VVAALLÓÓSSÁÁGG  ––  
ÚÚJJRRAA  BBÖÖRRTTÖÖNNBBEENN

A csapi hídon átgördül a szerelvény és meg-
állt. Az ezt követô eseményekre így emlékszik
vissza: „A töltés alja megelevenedik. Azt lehet
mondani, hogy a gitárosok (géppisztolyos
ávósok) rohammal elfoglalják a szerelvényt.
Az ajtókat ránk zárják. Minden vagon fékezô-
fülkés. Halljuk, amint a telefonkészülékeket
rákapcsolják a vonalra, és felveszik az össze-
köttetést a parancsnoki kocsival.”

Megérkeztek Nyíregyházára, a csoportot
bekísérték a régi huszár laktanyába. Ebéd
után irány a vasúti szerelvény és 253 fôt a
jászberényi börtönbe vittek. Teltek múltak a
napok, elmondhatta magáról, hogy nemcsak
vagonban, hanem orosz, sôt magyarországi
börtönben is töltött már el karácsonyt. 1956.
június 8-án átszállították a Kozma utcai
Gyûjtôfogházba. A rabszállító kocsiban Ib-
rányi altábornagy úr lábánál ült a padlón.
Beszélgetés közben elmondta, hogy ma ün-
nepli az eljegyzése 12. évfordulóját.

Október 8-án szabadult Ibrányi Mihály és
Algya Pap Sándor altábornagyok, Baumann
István, Fehér Géza (az Akadémián katonai
földrajz tanár) Somlai Zoltán és Szabó Lász-
ló vezérôrnagyok, Zachár Sándor vk. ezredes
és Pongrácz Dezsô hadapród ôrmester társa-
ságában. 

AAZZ  ÚÚJJRRAAKKEEZZDDÉÉSS  ÉÉVVEEII

4364 napi fogsága után megnyílt a „Gyûj-
tôfogház” kapuja. Három napig az okmányok
(személyazonossági, katonai igazolványok,
lakásbejelentés stb.) beszerzését intézte.
Menyasszonya születésnapján, október 11-én
indultak Kisgyónba az apósáékhoz. Novem-
ber 17-re kitûzték az esküvôt Bodaj-kon.

1956 december elején a balinkai szénbá-
nyák kisgyóni bányamérnökségen kezdett el
dolgozni, mindösszesen pár hónapig tartott,
mert 1957. április 15-én, mint létszámfeletti-
nek felmondtak. Innen a Várpalotai Mélyfú-
ró Vállalathoz került, ahol a fúrógépnél há-
rom mûszakban 17 hónapot dolgozott. 1957.
december 6-án délután megszületett Csaba
fiuk. 1958 októberében az egész család fel-
költözött Szilasligetre. Protekcióval kapott a
Temaforg-nál Budapesten segédmunkási ál-
lást, zsákhordó lett. 1960. augusztus 1-jén a
Klement Gottwald (Ganz) gyár kihelyezett
sashalmi üzemébe került, ahol hordógurító
és anyagkiadó segédmunkásként dolgozott
12 évig. Idôközben átvették adminisztratív
állományba, mert 1963-ban elvégezte a köz-
gazdasági technikumot. Raktáros lett, ami
elég sok fizikai munkával is járt. 

1972-ben, az üzemben egy robbanás tör-
tént, amely során négy dolgozó meghalt.
Ezért a központ átadta ezt a telepet a Tiszai
Vegyi Kombinátnak. Július 1-jével, amikor
az új vállalatnál meg akarta kezdeni a mun-
kát, közölték vele, hogy a helyét egy maga-
sabban kvalifikált személlyel akarják betölte-
ni. A helyzet komikuma az volt, hogy az
utódja egy Horthy István repülôakadémiát
végzett hadnagy lett, akinek szintén csak
közgazdasági technikumi végzettsége volt,
viszont nem volt elítélve.

A Fehérvári úton felajánlottak neki egy
anyaggazdálkodói beosztást. Innen ment 65
éves korában nyugdíjba, még öt évet rádol-
gozhatott, ez plusz százalékkal járt, 24 év
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szolgálati idôvel (43 év helyett) ment 1981-
ben nyugdíjba.

A rendszerváltás után beszámították nyug-
díjába a 19 évet, a katonai szolgálati idôt és a
fogságot. Visszaadták a rendfokozatát, illet-
ve elôléptették. Az okmányt Für Lajos hon-
védelmi miniszter személyesen adta át 1991.
március 15-én. 

Így összegezte életének ezt a keserves sza-
kaszát: „Ha Dárius kincsét nekem adták vol-
na, azzal sem tudták volna megfizetni elrabolt
fiatalságomat. Sokszor kérdem magamtól,
hogy az átélt borzalmak és megaláztatások
alatt ki és mi adott erôt ahhoz, hogy EMBER
és MAGYAR tudtam mindvégig maradni. A
gének és a neveltetés adta a fizikai erôt. Az Is-
tenbe vetett hit adta a lelki erôt, ami a nagyon
gyakori holtpontokon segített át.

A fô támasz mindezek elôtt:’Az asszonyok
asszonya, a feleségek felesége’ volt. Aki talán
a nôi lélek finomságával megérezte, mikor van
szükség, buzdító, támogató, esetleg lelkesítô
szóra, amit akár egy levelezôlapon több ezer
kilométer távolságra küldött, vagy késôbb élô-
szóval közölt. Ezeket átgondolva, vannak olya-
nok, akik sérelmeiket hangoztatva követelik,
hogy nem lehet felejteni. Én több százezer
fogságban elpusztult és meggyilkolt bajtársam
emlékének áldozva, talán meg tudnék bocsá-
tani, mert nem tudták mit cselekedtek, és ki-
nek a szolgálatában álltak, de elfelejteni nem
szabad és nem is lehet azon gonoszok tetteit,
amit velünk, magyarokkal tettek. Mindezek
ellenére, ha életemet újra kezdeném, akkor
sem tennék másként, mert csak így tarthatom
meg ÖNBECSÜLÉSEMET.”

AA  RREENNDDSSZZEERRVVÁÁLLTTOOZZÁÁSS  UUTTÁÁNNII  
TTEEVVÉÉKKEENNYYSSÉÉGG

Felejteni. Micsoda szó. Iszonyú, vigasztaló
és kísérteties! Hát lehet élni felejtés nélkül?
Csakhogy ki tud eleget felejteni? Az emléke-
zés salakja összezúzza a szívet. Igazán csak

az lehet szabad, akinek semmije sem maradt
már abból, amiért élt. Erich Maria Re
marque

1991-ben belépett a Honvéd Hagyomány-
ôrzô Egyesületbe. 1992-ben kezdeményezte,
majd megszervezte és felavatta az 1938-ban
avatott Ludovikások hôsi halottainak emlék-
tábláját. 1993-ban ezredtársaival Székesfe-
hérváron felavatták a Szent István ezred hôsi
halottainak emléktábláját. 1993-ban ezred-
társai unszolására kérte felvételét a Vitézi
Rendbe, ahol a késôbbiekben különbözô
tisztséget (fôszéktartó, fôkapitányhelyettes)
is betöltött. Vitéz békei Koós Ottó számos ki-
tüntetést kapott, így többek között a Felvidé-
ki Emlékérem, az Erdélyi Emlékérem tulaj-
donosa, megkapta az I. osztályú Tûzkereszt 1
sebesülési pánttal, a Kormányzói Dicsérô El-
ismerés hadiszalagon a kardokkal kitünteté-
seket. Tulajdonosa a Német Téli Háborús

vitéz békei Koós Ottó ny alezredes
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Emlékérem (Winterschlacht Medál 1941/42.)
is, ezeken kívül számos, a rendszerváltás után
alapított érdemjel büszke tulajdonosa.

1991. március 15-én visszavették a tiszti ál-
lományba és ôrnaggyá, 2010. október 1-jén
az „Idôsek világnapján” alezredessé léptet-
tek elô.

A háborúban mindenkit elveszített, apja
az avatása elôtt egy hónappal halt meg, öcs-
csét valószínûleg a Donnál lôtték agyon az
oroszok, nôvérét és a gyerekeket a sógora
lôtte agyon Grosskirschbaumban, majd ön-

gyilkos lett, anyját és nagyanyját pedig az
oroszok lôtték le. Senkije sem maradt. A
menyasszonya, akit 1944. júniusban jegyzett
el, tizenkét évet várt rá, 1956. november 17-
én vette feleségül. Egyetlen fiúk 1957-ben
született, agráregyetemet végzett, nôs.

2000-ben a Történelmi Hivataltól kikért
iratok szerint a rendôrségnél vezetett karton-
ján a következô szöveg állt: „1989. június 28.
nyilvántartása nem indokolt, töröltem. Hné.”
Harminchárom évnek kellett eltelnie ahhoz,
hogy végleg töröljék a nyilvántartásból. 

Ludovika épülete anno
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Nemrégiben kölcsönkaptam egy kedves
ismerôsömtôl „Szlankó Bálint: Maximum
nulla áldozattal” címû könyvét, amely a cím-
lapon lévô információ szerint tartalmazza
„A Magyar Honvédség afganisztáni háború-
jának igaz történetét”. Elsô gondolatra
több, mint merésznek tûnt a cím, így utána
néztem a könyv írójának, akirôl megtudtam,

hogy éveken keresztül dolgozott újságíró-
ként, illetve többször járt olyan veszélyes te-
rületen ahova „normális” civilek nem, csak
katonák, rendôrök járnak, de ôk sem nyaral-
ni, mint inkább békét kikényszeríteni. Tanul-
ságos kalandjairól bôvebben olvashatunk a
blogjában (Drotontul.blog.hu). 2009-ben ô
nyerte meg az Európai Parlament újságíró-
díját az internetes kategóriában, ahol is a
lobbizásról („Agyra gyúrnak a brüsszeli ra-
vaszok”) írt cikkével tarolt, illetve ô írta „Az
elnök, a képviselô és a diplomata” címû
könyvet is, amely az Európai Unió belsô vi-
szonyait tárja fel szórakoztató hangnemben.
Úgy tûnik, hogy gyakran választ olyan ké-
nyes témákat, amibe egy átlagember bicská-
ja könnyen beletörik, de ô valahogy túléli az
írásai megjelenését, sôt újabb kihívásokat
keres. Beszéltem több olyan emberrel (egy
részük barátom vagy kollégám) akikkel ko-
rábban együtt szolgáltam Afganisztánban,
és akivel interjút készített a szerzô, így a
könyvében is szerepelnek. Véleményük sze-
rint Szlankó ugyan nem egy katonás típus és
ezért nem sok csodálnivalót találtak benne,
de egyszerûen lenyûgözte ôket az informá-
cióéhsége és tudásszomja. Tetszett nekik,
hogy tényleg kíváncsi a tapasztalataikra, az
ôszinte véleményükre, így egy idô után meg-
bíztak benne és megosztották azokat vele.
Magam is szimpatikusnak találtam, hogy a
szerzô nem csak itthon próbálta meginterjú-
volni a katonákat, hanem maga is többször
járt a területen, ezzel is bizonyítva a bátorsá-
gát. További pozitívumot jelentett számom-
ra, hogy a könyv megírásába bevonta Wag-
ner Pétert is, aki a Magyar Külügyi Intézet

SZLANKÓ BÁLINT: 
MAXIMUM NULLA ÁLDOZATTAL

SSzzllaannkkóó  BBáálliinntt::  MMaaxxiimmuumm  nnuullllaa  áállddoozzaattttaall,,
AA  MMaaggyyaarr  HHoonnvvééddsséégg  aaffggaanniisszzttáánnii  

hháábboorrúújjáánnaakk  iiggaazz  ttöörrttéénneettee,,  
AAtthheennaaeeuumm  KKiiaaddóó,,  BBuuddaappeesstt,,  22001111,,  

áárraa::  33449900  FFtt
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munkatársaként, évek óta foglalkozik Afga-
nisztánnal és az ott folyó mûveletekkel.1

Ezek után úgy gondoltam, hogy a könyv bo-
rítóján látható fiatalember talán mégis csak
írhatott valami érdekeset a magyar szerep-
vállalásról Afganisztánban, így nekiláttam a
kölcsönkönyv elolvasásának.

A címmel továbbra sem barátkoztam meg,
hiszen aki egy kicsit is nyomon követte az af-
ganisztáni történéseket, tudhatta, hogy a
Magyar Honvédség több katonát is vesztett a
nem harcoló PRT állományából, így a nulla
áldozat nehezen volt számomra értelmezhe-
tô. Ennél még a szerzô által egy Afganisztán-
ban szolgáló katonától kölcsönzött, fanyar
humorral megszerkesztett mondás is jobb-
nak tûnt,2 de a késôbbiek során megértet-
tem, hogy mért ez lett a könyv címe.3

Szlankó egyszerre van könnyû és nehéz
helyzetben, hiszen mint „civil” nem része an-
nak a rendszernek (Magyar Honvédség)
amelynek a tevékenységérôl ír, így annak
belsô mozgatórugóit nem láthatja át teljes
részleteiben. Azonban mint külsôs, sok olyan
embert képes volt megszólaltatni (volt mi-
niszterelnökök, honvédelmi miniszterek, ve-
zérkari fônökök, stb.), akiket a honvédségen
belül dolgozó kutatók az alá és fölé rendelt-

ségi viszonyok miatt megszólítani sem mer-
nének. Ezeknek a fontos embereknek a véle-
ményét mégsem fogadta el kritika nélkül,
hisz szembeállította azokat az egyszerû har-
coló tisztek és tiszthelyettesek által megél-
tekkel. Ezekben az ellentmondásos esetek-
ben a szerzô az olvasókra bízza, hogy melyik
félnek adnak igazat.

A könyv pozitívuma, hogy bemutatja az
Afganisztánban szolgáló magyar katonák
valós tevékenységét, és bár több esetben is
igen kemény kritikákat fogalmaz a magyar
politikai és katonai vezetés irányában, elis-
meri a több mint 60 éve tényleges háború-
ban nem szolgáló, „békében szocializáló-
dott” katonák eredményeit. Alkalmanként a
szerzô megcsillogtatja sajátos humorát, ami
részben a könyvben leírt enyhén morbid szi-
tuációknak is köszönhetô. Az olvasónak
megdöbbentô szembesülnie azzal, hogy mi-
lyen felkészületlenül, pénztelenül küldtek
magyar katonákat Afganisztánba. A szerzô
néha-néha már második Don-kanyart vizio-
nál. Szerencsére (ezt maga is elismeri) ez
nem következik be, de a mûveletet sokszor
csak a magyar katonák találékonysága, ki-
tartása, empátiája vitte/viszi sikerre. A szer-
zônek és az olvasóknak is nehéz megértenie,
hogy mért kell a katonáknak a saját pénzük-
bôl megvásárolni azokat az eszközöket (lé-
zerirányzék, AK-hoz használatos sínrend-
szer,4 stb.), amelyek a túlélésükhöz szüksé-
gesek, amikkel más országok katonái ren-
delkeznek. Hasonló gondolatok fogalma-
zódnak meg azzal kapcsolatban is, hogy
mért csak a halálesetek után történnek meg
olyan hadibeszerzések, illetve bizonyos kor-
szerûsítések, amik nélkül magyar katonát
nem is lett volna szabad hadszíntérre kien-

1 Wagner Péter szakértô többször is publikált a
Sereg Szemlében, illetve blogján (wagner-
peter.blogspot.com) folyamatosan nyomon kö-
veti az afganisztáni eseményeket. 

2 „A Magyar Honvédség egyik jelmondata lehet-
ne, hogy a szarból is várat építeni, és Afganisz-
tánban aztán tényleg kiírhatnánk ezt a konténe-
rek tetejére” Szlankó Bálint: Maximum nulla
áldozattal, 208. o.

3 „Mi csak meg akarjuk óvni a katonákat. Ezt
masszívan elvárja tôlünk a katonai vezetés és a
társadalom. Ebben a misszióban a nulla áldozat
az elfogadható” Nemes Tamás alezredes, a 8.
Tartományi Újjáépítési Csoport parancsnokhe-
lyettese. Szlankó Bálint: Maximum nulla áldo-
zattal, 175. o.

4 Már folyik az AK modernizált változatainak ki-
szállítása a mûveleti területre, így ez a problé-
ma megoldódott.
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gedni.5 A szerzô elôszavában olvasható,
hogy a Honvédelmi Minisztérium végig nyo-
mon követhette a könyv megírását, sôt a ki-
adás elôtt elolvasták és véleményezték azt.
Ugyan kértek néhány módosítást, de azok
inkább csak technikai és stilisztikai jellegûek
voltak, a könyvben megfogalmazott kritiká-
kat sem kifogásolták vagy vitatták (mûkö-
désképtelen jármûvek, fegyverzetek, túlbur-
jánzó bürokrácia, stb.). Mivel néhány helyen
túlzottnak ítéltem meg a honvédséggel
szemben megfogalmazott kritikát, utána
néztem az állítás  valóságtartalmának. A
HM egészen eddig tényleg nem fejezte ki hi-
vatalos nem tetszését a könyvel kapcsolato-
san vagy kért helyre igazítást a szerzôtôl.
Úgy tûnik, a jelenlegi politikai és katonai ve-
zetés elismeri a könyvben megfogalmazott,
sokszor a politikai elitet és a honvédséget
rendkívül kritikusan bemutató tényeket és
képes azokkal szembenézni. Remélhetôleg a
könyvben szereplô tapasztalatokat felhasz-
nálják a késôbbi mûveletek tervezésénél és
kivitelezésénél, hogy hasonló hibák többé ne
fordulhassanak elô.6

A könyvben olvashatunk mindazokról az
egységekrôl, amelyek Afganisztánban tevé-
kenykednek. Elôször a Baglan tartomány-
ban állomásozó, 3. mûveleti támogató és
összekötô csoport (OMLT) munkáját kö-
vethetjük nyomon. Szlankó nem csak az ott
szolgáló magyar, amerikai vagy éppen af-
gán katonák szemszögébôl mutatja be az
ottani életet, hanem megszólaltat több ma-
gyar politikust és katonai vezetôt is, akik
sokszor maguk is meglepôdnek azon, hogy
az általuk Afganisztánba küldött katonák
milyen körülmények között szolgálnak. Az
Ala-wuddin, Sari Kuna, Dand-e Ghuri,
Kuk Csenár, Mangal, Puzei Sán, Kunduz
Tapa, (megannyi egzotikus, de itthon sem-
mit sem jelentô név) településeken zajló
harci tevékenységek leírása igen életszerû,
élvezetes, szinte a helyszínen találja magát
az olvasó belebújva a történetet elmesélô
katonák bôrébe. Velük együtt harcol, „éhe-
zik és fázik”, dühöng az itthoni bürokratá-
kon, majd hisztérikusan kacag a kegyetlen
afgán valóságon. A szereplô gárda néha
már rejtôi (alias Piszkos Fred, Tuskó Hop-

5 Lehet vitatkozni sok mindennel a szerzô meg-
állapításaiból, de a biztonságpolitikusok és a
politikusok többsége is elismeri, hogy a II. Vi-
lágháború óta, elôször vesznek részt katonák
valós harci tevékenységben, amelyben megle-
pôen jó eredményeket tudtunk felmutatni. A
könyvben a szerzô komoly kritikával illeti a ha-
dibeszerzéssel foglalkozókat, illetve a felszere-
léseket biztosító szervezeteket, mivel azok kés-
lekedése miatt szerinte „az OMLT elsô három
váltásánál a fegyverek és a gépjármûvek álla-
pota a katonák biztonságát veszélyeztette”.
Szlankó Bálint: Maximum nulla áldozattal,
106-118. o.

6 Sajnos más országokkal szemben a tapasztala-
tok feldolgozásával kapcsolatosan is vannak hi-
ányosságaink, mint ahogy azt a szerzô meg is
jegyzi a könyvében (Szlankó Bálint: Maximum
nulla áldozattal, 170-171. o.). Ez abban is meg-
mutatkozik, hogy bár a honvédség több misz-

szióban részt vett a rendszerváltás óta, azokat
nem rendszerezték, és nem dolgozták fel meg-
felelôen. Misszióim során többször találkoz-
tam más nemzetek katonáival, akik az adott
misszióba már úgy érkeztek ki, hogy a koráb-
ban ott szolgáltaktól összegyûjtött informáci-
ókra épülô „missziós kézikönyvvel” rendelkez-
tek, amely igen komoly segítséget jelentett a
számukra. Az utóbbi idôkben a CIMIC és a
GEOSZ több kiadványt is készített a válság-
övezetekkel kapcsolatosan, de azokról a
missziókról ahol magyarok szolgáltak, komo-
lyabb összefoglaló munkák egyenlôre nem je-
lentek meg, kivéve Görög István és Padányi Jó-
zsef ezredesek könyve az IFOR és az SFOR
kötelékében szolgáló Magyar Mûszaki Kontin-
gensrôl. Szlankó könyve ilyen értelemben is út-
törô munkának számít, hiszen külsôsként (ci-
vilként) dolgozta fel az afganisztáni magyar
szerepvállalás történetét.
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kins, Senki Alfréd, Török Szultán, stb.), de
pofonok helyett golyókat osztogatnak a
táliboknak. Még a katonai kérdésekben tá-
jékozatlanabbak számára is kiderül, hogy a
magyar katonák semmivel sem rosszabbak
az amerikai vagy más nációjú katonáknál,
csak szegényesebben ellátottak és sokkal
kevesebbet keresnek. Megszívlelendô taná-
csokat kaphat az ember a kint szolgálóktól,
amelyeket érdemes lenne beépíteni az itt-
honi kiképzési rendszerbe is (torkolattûz
hiánya, hadviselés olyan helyen ahol a ge-
rilla erôk a polgári lakosság közé rejtôznek,
lesállások, a tereptárgyak használata, stb.).
Itt felmerül az emberben az a gondolat,
hogy mi történik a több missziót megjárt
katonákkal, az általuk megszerzett tudást
hogyan használja fel a Magyar Honvédség,
kellôképpen beépül-e a kiképzésbe? Ebben
a fejezetben olvashatunk arról, hogy nem-
csak a politikai és katonai vezetés nem tu-
dott mit kezdeni az OMLT létével és tevé-
kenységével, hanem a magyar közvélemény
sem. A polgári lakosság egy része úgy gon-
dolja semmi keresnivalónk nincs Afganisz-
tánban és az ott szolgálók zsoldosok. Azt
persze sokan nem tudják, hogy a hatályos
jogszabályok alapján a magyar katonák be-
leegyezésük nélkül is vezényelhetôk az
olyan missziókba, mint Afganisztán vagy
Irak. Jómagam is láttam több bejegyzést a
facebookon, ahol arról értekeznek magyar
honpolgárok, hogy nem kell sajnálni a kint
meghalt katonákat, mert azok ott zsoldos-
ként idegen érdekeket szolgáltak.7 Ennek
tükrében érthetô a misszióval kapcsolatos

polgári és katonai kommunikáció helyen-
ként igen kemény bírálata.8

A könyv második része idôrendi sorrend-
ben tekinti át az afganisztáni magyar szerep-
vállalás történetét a 2004-ben ENSZ határo-
zatra létrehozott könnyû gyalogszázadtól, a
NATO szervezetén belül tevékenykedô tar-
tományi újjáépítési csoporton keresztül, a
különleges mûveleti csoportig, kitérve rész-
vételünk hazai és nemzetközi politikai hátte-
rére is. Itt szembesülünk azzal, hogy miért is
vagyunk kint Afganisztánban, hisz a rend-
szerváltás óta a magyar politikai vezetés szá-
mára stratégiai alapvetéssé vált, hogy az or-
szág külpolitikai és gazdasági érdekeit legin-
kább az USA és a nyugat-európai államokkal
történô együttmûködés szolgálja. Ezért lép-
tünk be a NATO és az EU szervezetekbe, az
azonban szövetségesi követelményekkel jár
együtt. Jelen esetben azzal, hogy részt kell
vennünk a NATO afganisztáni mûveletei-
ben. Olvashatunk róla, hogy a misszióba kül-
dött katonák fejében, alkalmanként milyen
viszontszolgáltatásokat kapott az ország.9 Itt
pillanthatunk bele a politikai játszmákba és
történésekbe, amelyek során megindult a
Magyar Honvédség szerepvállalása Afga-
nisztánban és végigkövethetjük, hogy a ko-
rábban békemissziónak indult mûvelet né-
hány év alatt hogyan vált alig észrevehetô fo-
kozatossággal valódi háborúvá, úgy hogy ar-

7 Ennek ellenére több közvélemény kutatás sze-
rint az afganisztáni magyar szerepvállalás vi-
szonylag nagy támogatottságot élvez a magyar
lakosság körében. A zsoldos problémát a szer-
zô is megemlíti: Szlankó Bálint: Maximum nul-
la áldozattal, 133. o.

8 A szerzô szerint: „A magyar közvélemény rend-
kívül kevés érdeklôdést mutatott az afganisztá-
ni misszió iránt. A média döntô részének az in-
gerküszöbét nem érte el a háború, és nem akart
vagy nem tudott rá pénzt áldozni. A sztori így
homályban maradt, a honvédség pedig fokoza-
tosan belesodródott egy valódi háborúba anél-
kül, hogy errôl idehaza a közvélemény tudott
volna” Szlankó Bálint: Maximum nulla áldozat-
tal, 100. o.

9 Lásd a vajdasági magyarverésekkel kapcsolat-
ban kiadott kommüniké története: Szlankó Bá-
lint: Maximum nulla áldozattal, 184-185. o.
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ról a hazai közvélemény még csak tudomást
sem szerzett. Az eddig leírt események tük-
rében a szerzô nem érti, hogy Magyarorszá-
gon mért nem lehet elmagyarázni a közvéle-
ménynek azt, hogy mért is vagyunk egyálta-
lán Afganisztánban, mire költjük ott az adó-
fizetôk pénzét, és miért kockáztatjuk a kato-
náink életét. Ebben a részben kapott helyet
az a fejezet is, ahol a Magyar Honvédség
„féloldalas modernizációját” a folyamatos
pénzhiányt és az abból fakadó problémákat
mutatja be a szerzô, amely jelentôsen kihat a
missziós szerepvállalásunkra is. A könnyû-
gyalog századról szóló fejezetben Szlankó fô-
ként a „Farkas Roland ügy” valóságtartalmát
és hatását vizsgálja, de megemlíti a magya-
rok fogékonyságát is a „fekete” afgán hu-
morra. A század felkészítésével kapcsolato-
san említ egy anekdotát, amelyben az egyik
magyar katona megkérdezi a helyi muzul-
mán vallású lakost, hogy mi kerül a karácso-
nyi asztalára. A negatívumok mellett elisme-
ri a szolnoki katonák kiképzettségét, a missz-
ió sikeres végrehajtása érdekében tett sze-
mélyes áldozatvállalását (járôrök, CIMIC
szakemberek projektjei). Beszédes a „meg-
kötött kézzel” címû fejezet is, ahol a PRT
elôzményeirôl, létrehozásáról és mûködésé-
rôl ír a szerzô. Hihetetlenül részletesen dol-
gozta fel a témát bár hiányolom, hogy a PRT
elsô parancsnokának kijelölt Bakó Antal ez-
redest10 vagy a táborban velünk élô Busztin

György nagykövetet meg sem említi. Valószí-
nûleg elég sok segítséget tudtak volna nyúj-
tani a PRT létrehozásával kapcsolatosan. A
további fejezetekben Szlankó nem csak a
misszió árnyoldalait (magyar katonák halála,
támadások, stb.), de annak pozitív hozadé-
kait is bemutatja. Azt azért nem csak Ô, de a
neki nyilatkozó vezérkari fônök, Benkô Ti-
bor vezérezredes is elismeri, van még mit fej-
lôdnünk.

A könyv negatívumának tekinthetô, hogy
bár olvasmányos, sôt alkalmanként szóra-
koztató, a szerkesztés nem teljesen egységes,
a szerzô gyakran ismétli önmagát, illetve elô-
fordul néhány helyesírási és stilisztikai hiba.
Egy-egy helyen a nyelvezet durva, talán szán-
dékosan, hátha így jobban eladhatóak a „ci-
vil” olvasók számára a katonák, bár ez bizo-
nyos negatív sztereotípiák megerôsödését is
szolgálhatja. A könyvben szereplô képek
mellé esetleg jó lett volna a mûveletekrôl ké-
szített térképeket is betenni, így azok
könnyebben nyomon követhetôek lettek vol-
na. A tálibokról írtak számomra kicsit elna-
gyoltnak tûnnek.11 Amit az ellenségrôl ír, az
egy dokumentumfilm leírása (Mirwais), né-
hány hangulatjelentés az amerikaiaktól és ál-
talánosságok az ellenállókról. Itt érdemes
lett volna a más fejezetek megírásánál alkal-
mazott alapossággal eljárni. Mindezzel
együtt csak javasolni tudom a könyv olvasá-
sát katonáknak és „civileknek” egyaránt. Re-
mélhetôleg egyre többen követik majd
Szlankó példáját és írnak olyan könyveket,
amelyek hasznosak lehetnek a Magyar Hon-
védségben szolgálók számára.

10 Bakó ezredes az egyik legjobban képzett és fel-
készült logisztikai szakembere volt a Magyar
Honvédségnek, több NATO misszióban is ki-
emelkedô teljesítményt nyújtott ezzel is öreg-
bítve hazánk jó hírét. Vélhetôleg ezért is jelöl-
ték a PRT elsô váltásának parancsnoki posztjá-
ra. Ezért is érte meglepetésként a katonák
többségét, hogy egyik napról a másikra mást je-
löltek a helyére (Zsigmond Kálmán ezredest).
Busztin György korábbi iráni nagykövet volt a
külügyminisztérium Pul-i Khumriba delegált
elsô képviselôje.

11 Szlankó Bálint: Maximum nulla áldozattal,
49. o.
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Sokan itthon nem is ismerik Torday Emil
nevét, aki több expedíciót vezetett az 1900-as
évek elején az akkor még jószerivel teljesen
ismeretlen afrikai Kongóba, eredményeit pe-
dig nem csak itthon, hanem az akkori Afrika
kutatás fellegvárában, Nagy-Britanniában is
publikálta. A magyar tudós 1875. június 22-
én született Budapesten, iskoláit itt és Mün-
chenben végezte, majd 1895-ben Brüsszelbe
költözött, ahonnan belga tisztviselôként ke-
rült ki Kongó keleti részébe, Katangába. Az
ország nagy részét beutazta – akkor még
kedvtelésbôl, komolyabb tudományos mun-
kát nem folytatott – majd miután megfertô-
zôdött az „Afrika vírussal” több expedíciót
szervezett Kongóban. Az elsô útján 1905 és
1906 között Luano és Kikwit városok környé-
két kutatta, fôként a helyi kereskedelem logi-

kája és típusai érdekelték. Már ekkor megta-
nulta a helyi törzsek nyelvjárásait, megfigye-
léseirôl a British Museum támogatásával
több tanulmányt jelentetett meg. A második
expedíció során, Kwango és Kwilu folyó kö-
zötti területet járta be, amely során már mód-
szeres tárgygyûjtésbe kezdett, amelyek jelen-
tôs része ma is megtalálható a világ több mú-
zeumában, gyûjteményében. A harmadik út-
ján, amit a British Museum szponzorált a
kongói Kuba királyság népeit (Busongo, ban-
gongo törzsek) tanulmányozta. Az expedíció
során több ezer fotót és hangfelvételt készí-
tett, újabb mûtárgyakat gyûjtött. Egy orrszar-
vú támadás során szerzett sérülés után többet
nem utazhatott Kongóba, de angliai otthoná-
ban folytatta kutatómunkáját, amely nagy
megbecsülést szerzett számára. 1931-ben ha-

TORDAY EMIL NYOMÁBAN – 
KONGÓ

SSzziillaassii  IIllddiikkóó,,  LLóórráánntt  AAttttiillaa::  
TToorrddaayy  EEmmiill  nnyyoommáábbaann  ––  KKoonnggóó,,  

AAffrriikkaaii  ––  MMaaggyyaarr  EEggyyeessüülleett,,  
BBuuddaappeesstt,,  22001100,,  

áárraa::  55999900  FFtt
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lálozott el, életmûve közel 60 publikáció, ki-
lenc önálló könyv, több mint 3000 darabos
néprajzi tárgy és fotográfiai gyûjtemény.

Ennek a nagyhírû tudósnak kívántak emlé-
ket állítani a magyar szerzôk, akik egy két hó-
napon keresztül tartó expedíció során bejár-
ták azokat a legfontosabb területeket, amiket
Torday Emil is. A Torday-Kongó projekt cél-
ja Torday Emil életének és a Kongói Demok-
ratikus Köztársaság életének, viszonyainak
bemutatása volt, kiállításokon, dokumentum-
filmen és ezen a könyvön keresztül. Vélemé-
nyem szerint a projekt elérte a célját.

A szerzôk összevetve a saját tapasztalatai-
kat Torday által leírtakkal vontak párhuza-
mot az akkori kongói és a mai viszonyok kö-
zött, bemutatták a változásokat, vagy pedig
éppen azok hiányát.

A „Kongó” fejezetben láthatjuk az ország
nevét is adó folyóról készített képeket, az ex-
pedíció tagjai által szerzett személyes tapasz-
talatokat, Torday naplójából vett leírásokat.
Különösen élvezetesen írtak a Vagenya halá-
szok életérôl, a folyó szerepérôl a minden-
napokban. Ebben a fejezetben található egy
megdöbbentô kép, amelyen a folyóparton
egy elhagyott kerekesszék látható. Errôl
óhatatlanul eszébe jut az embernek az Afri-
kai Világháborúnak nevezett kongói konflik-
tus, amelynek során több mint hatmillió em-
ber veszítette az életét és több százezren ma-
radtak nyomorékok egy életre.

Az „N1”1 fejezetben a moszengei bambala
nép, Kikvit város, illetve Kvilu vidékének min-
dennapjait követhetjük nyomon. Torday sok
idôt töltött itt, sôt megtanulta az itt lakók által
használt nyelvet, a kimbalát is. A moszengei
pálmaolaj gyárról írtak során nem tudtam
nem párhuzamot vonni az itthon sorsukra ha-
gyott, korábban jól prosperáló „iparvidékek”
(Ózd, Salgótarján, stb.) munka nélkül maradt

lakói és a megélhetésüket szintén elveszett
bambala munkások között. Ebben a fejezet-
ben találkozhatunk a lukambai babundákkal,
ahol bepillantást nyerünk a helyi egészségügyi
intézmény körülményeibe, sôt egy gyerekszü-
letésének is tanúi lehetünk, majd olvashatunk
az újratemetési szertartásról, illetve a helyi pi-
acok mûködésének szabályairól.

A „Molasza felé” részben a Pende törzs
mindennapjait, a kultúrájukat, hiedelemvilá-
gukat és a Gungui Nemzeti Fesztivál képeit
csodálhatjuk meg. Megtudhatjuk mi a man-
dinga vagy a gitenga tánc, hogyan különböz-
tethetôek meg az abban résztvevô törzsek.

A „Kuba” fejezetben a sokáig fehér folt-
nak tekintett Kuba királyságot ismerhetjük
meg, részben Torday visszaemlékezései,
részben pedig a mostani expedíció tagjainak
élményei és fotói alapján. A lele népcsoport
és a Kuba királyság területén folytatott kuta-
tások hozták meg Torday számára a nemzet-
közi hírnevet, így az expedíció tagjai is itt töl-
tötték a legtöbb idôt el. A királyságban még
a mai napig is emlékeznek Tordayra, így a
magyarok megkülönböztetett tiszteletnek
örvendtek, olyannyira hogy a királyi család
több tagja is aktívan segítette munkájukat.
Ebben a fejezetben olvashatunk a népi or-
voslásról, a „modern” és az afrikai gyógyítás
különbözôségeirôl, sôt egy számunkra szo-
katlan temetésnek is részesei lehettek a
könyv szerzôi. Bepillanthatunk a királyság
mindennapi életébe, megismerhetjük a tör-
zsi arisztokrácia és az állami tisztségviselôk
kasztját. Megdöbbentôek a boszorkánybör-
tönrôl közölt információk, amiket az arról
készített képek még inkább súlyosbítanak.
Sokkal örömtelibbek a törzsi mûvészetrôl,
kultúráról készült képek, bár a szerzôk meg-
említik a turistáknak termelô népmûvészeti
gyárak, káros hatásait is. Itt olvashatunk és
láthatunk 100 évvel ezelôtti és mostani képe-
ket is a gyerekjátékról és gyerekmunkáról is.

A „Kinshasa” részben az abszurd nagyvá-
1 Az N1 az egyes számú nemzeti utat jelenti Kon-

góban.
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rosi élet létével (beleértve a vallási élet sok-
féleségével) szembesülünk, majd bepillan-
tást nyerhetünk az egyik kanangai árvaház
lakóinak életébe is, sôt a szerzôk kalandjait
is nyomon követhettük, hogyan is kínáltak a
magyar antropológus hölgyért kezdetben
csak koporsót2, késôbb ezer dollárt, két kecs-
két, néhány tyúkot és extra bónuszként ismét

csak koporsót. A helyi embereket nem csak
tudományosan, de érdekfeszítôen mondhat-
nánk, szeretettel mutatják be a szerzôk, ter-
mészetesen az árnyoldalakat is bemutatva.
Ezek után még bemutatják az expedícióban
résztvevôket, illetve olvashatunk Torday
Emil életérôl és munkásságáról is.

Összességében ajánlhatom ezt a könyvet
mindazoknak, akiket érdekel az afrikai földrész
és Kongó, akár antropológusként, akár kutató-
ként vagy olyan emberként, aki hosszabb vagy
rövidebb ideig Kongóban tartózkodik.3

Cikkek, tanulmányok közlési feltételei (technikai információk a kézirat elkészítéséhez) 

A szerzôk a cikkek szövegét A4-es lapokra, azok egy oldalára gépeljék (30 sor, egy sorban
62 leütés), másfeles sortávolsággal. A kézirat terjedelme lehetôleg ne haladja meg a 20-22
gépelt oldalt (max. 40 ezer karakter). A cikkek alap betûtípusa a Times New Roman, men-
tési formátuma pedig .rtf vagy .doc legyen. Amennyiben tanulmányukat fotókkal, ábrákkal
kívánják illusztrálni, azokat ne a szövegbe beágyazva, hanem mellékelve küldjék be, formá-
tuma pedig .jpg legyen. 

Kérjük, hogy a publikáció készítése során törekedjenek a helyes magyar katonai termi-
nológia használatára, a helykímélésre, a szöveg szétesésének elkerülésére és a tipográfiai vis-
szafogottságra. 

A szerzôk a beküldött cikkhez, tanulmányhoz készítsenek 10-12 soros annotációt, amely
hûen tükrözi az írása tartalmát. Külön mellékelt lapon (vagy a kézirat végén a hivatkozások
után) tüntessék fel teljes nevüket, katonai rendfokozatukat (amennyiben van), valamint
irányítószámmal ellátott lakcímüket, munkahelyi címûket, esetleg telefonszámukat.

A cikkeket, tanulmányokat, véleményeket, javaslatokat és olvasói leveleket közvetlenül
a Sereg Szemle folyóirat szerkesztôségének címére (8000, Székesfehérvár, Zámolyi út 2-6.
Postacím: 8001 Pf.: 151.), vagy Dr. Földesi Ferenc felelôs szerkesztô belsô levelezô
(INTRANET: FF0GAVBB@hunmil.local), illetve e-mail címére (drfoldesi.ferenc@mil.hu)
küldjék el.

A szerkesztôség a kéziratokról û folyóiratunk szakmai színvonalának emelése érdekében –
véleményt kér egy vagy két, a témában jártas szakembertôl. 

A cikk elfogadása esetén a kézirat közlési ideje 3-6 hónap, tekintettel a folyóirat
negyedévenkénti megjelenésére. A beérkezett írások megjelenési idejének, sorrendjének
meghatározása a felelôs szerkesztô illetékességi körébe tartozik. 

SSzzeerrkkeesszzttôôsséégg

2 Ez Afrikában elterjedt szokás, hisz sok helyen
még „veszik” az emberek maguknak a felesé-
get. Amikor Nyugat-Szaharában szolgáltam az
egyik kolléganônkért tevéket kínált az egyik
reguibat törzsi vezetô. Bár csábító volt az aján-
lata számunkra (már mint a férfiaknak), de a
hölgy itt is visszautasította a nekünk kedvezô-
nek tûnô üzletet.

3 A Magyar Honvédség több éve küld magyar bé-
kefenntartókat Kongóba, akik több esetben is
segítették az AHU munkatársainak munkáját.
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rancsnok, Budapest
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tiszt 
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KKiissss  ÁÁllmmooss  PPéétteerr PhD hallgató, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest 
DDrr..  JJoobbbbáággyy  ZZoollttáánn  aalleezzrreeddeess,, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, KLHK, Összhad-
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MMéérrccssee  BBaalláázzss  ôôrrnnaaggyy,, kiemelt fôtiszt, HM Tervezési és Koordinációs Fôosztály, elvi kidol-
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BBáánnhhiiddii  LLáásszzllóó,, Budapesti Mûszaki Egyetem, Budapest
LLeennkkoovviiccss  LLáásszzllóó,, Janus Pannonius Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Kar, Épü-

letgépészeti Tanszék, Pécs
LLaabboorrcc  GGyyöörrggyy  PPéétteerr,, militária-gyûjtô, Baj 
UUjjhháázzyy  LLáásszzllóó  sszz..  ôôrrnnaaggyy,, egyetemi tanársegéd, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem,

KLHK Hadtudományi Alapozó Intézet, katonai vezetéstudományi tanszék, Budapest 
BBeesseennyyôô  JJáánnooss  ôôrrnnaaggyy,, PhD hallgató, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest
HHeettéénnyyii  SSoommaa  ppoolliittoollóógguuss,,
GGlliieedd  VViikkttoorr  eeggyyeetteemmii  ookkttaattóó,, kutató, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs
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