benne Európa) egyszerűen nem érti, mi és miért
történik a Balkánon? És éppen ez az, ami az
exjugoszláv közársaságokban folyó drámai tör
ténések iránt nem csupán a szenzációra éhes
közvélemény, de a dolgok háttere iránt mélyeb
ben is érdeklődő olvasók figyelmét változatlanul
ébren tartja.
Termesztésen nem könnyű tájékozódni a bal
káni események aktualitását fel- (és sok esetben
ki-) használva megjelentetett kötetek sokaságá
ban. Az olvasó ennélfogva jól teszi, ha megfele
lően megbízható támpontokat keres. Ilyen lehet
például, ha a kiválasztandó kötet kiadójaként a
tekintélyes és megbízható Harrasowitz Verlag
nevét találja feltüntetve. Ha pedig ráadásul mint a jelen esetben - a könyv fülszövegében ar
ról tájékoztatják, hogy a göttingeni egyetemen
tartott előadássorozat anyagát tartja a kezében,
úgy bizonyos lehet választása helyes voltában:
megbízható, alapos és kellőképpen gondolatéb
resztő tanulmányokat fog olvasni benne.
Sokkal összetettebb mindazonáltal ez a bal
káni ügy annál, hogy egy ilyen karcsú kötetben
valamennyi lényeges aspektusára sor kerülhet
ne. Az olvasó ezt nyilvánvalóan nem is várhatja
el. Az itt található öt előadás közül négy a félszi
get népei között permanensen meglévő, hol
csitulni látszó, hol újra felszínre törő ellentétek
lehetséges forrásai közül választja tárgyát. (Az
ötödik, Werner Lehfeldt munkája, a szerb
horvát-bosnyák konfliktus történetét foglalja
össze.) Különös érdeme a könyvnek, hogy nem
a balkáni megosztottság okainak hagyományo
san felemlíteni szokott elemeit citálja újra elő,
hanem olyan vonatkozásokkal foglalkozik,
amelyek mindeddig talán kevesebb figyelemben

részesültek. így Radoslav Katičič a szerb-horvát
nyelvi vitáról, Srecko M. Dzaja a Boszniában élő
népek sajátos szimbiózisáról ír. A legizgalmasabbnak mindazonáltal e sorok írója a további
két tanulmányt tekinti. Az egyiknek a szerzője
Reinhard Lauer, aki érdekes összefüggéseket
mutat fel a szerb nép mitikus hőseinek máig élő
kultusza, valamint a jelenleg folyó háborúban
tapasztalható kegyetlen hadviselés megítélése
között. A másikban Holm Sundhaussen a horvát
usztasa mozgalom ideológiai és történeti hátterét
dolgozza föl, de valójában a horvát és más bal
káni
nacionalizmusok
hatásmechanizmusát
elemzi.
Ha feltételezzük, hogy az öt előadás sorrendjét
nem a véletlen alakította ilyenné, hanem vala
mely fontossági szempont érvényesül ebben a
szerkezetben, úgy a kötet egyik üzenete az olva
sók felé éppen a nacionalizmus kiemelt felelős
ségének a felmutatása lehet. Ám ez a naciona
lizmus - írja Sundhaussen - a „felül lévők" ma
nipulációja és az értelmiség árulása nélkül ön
magában hatástalan lenne. A balkáni népek kö
zött minduntalan kifejezésre jutó kölcsönös
gyűlölet, amely jóbarátokat, sőt házastársakat is
képes egyik pillanatról a másikra halálos ellen
ségekké változtatni, e könyv tanulsága szerint is
rendkívül mélyen gyökerezik a félsziget lakói
nak tradicionális kultúrörökségében. És bár a ta
nulmányok szerzői nem kínálnak kész recepte
ket a halálos kór kiirtására, továbbgondolásra
érdemes adalékokat kínálhatnak azoknak is,
akiknek vállalt vagy kényszerszülte kötelessége
lenne a balkáni béke feltételeinek megteremté
se.
Pollmann Ferenc

DIETER FLECK (HRSG.)

HANDBUCH DES HUMANITÄREN VÖLKERRECHTS
IN BEWAFFNETEN KONFLIKTEN
(Verlag C. H. Beck, München, 1994. 476 o.)
Az utóbbi években elszaporodtak a nemzet
közi jogot tipró, fegyveres cselekmények, ame
lyek közül elsősorban a balkáni szörnyűségek
rázták meg a művelt világ közvéleményét. A Vö
röskereszt Nemzetközi Szervezet az 1949-es
genfi szerződés, az 1977-es kiegészítő jegyző
könyv, a kulturális javak védelméről szóló 1954es hágai egyezmény és az 1980-as, a fegyverek
használatáról szóló megállapodás alapján a
hadviselő államoktól nemcsak a humanitárius
jogok betartását követeli meg, hanem az államok
vezetőitől azok betartatását is. A Biztonsági Ta
nács 1991-től, évente többször, nyomatékosan

elítélte az emberi jogokat súlyosan megsértő,
balkáni háborúzó feleket, sőt a 827. sz. határoza
tával döntött egy háborús bűnöket vizsgáló,
nemzetközi bíróság felállításáról is. Az európai
államok a fegyveres konfliktusok idején betar
tandó emberi jogokról, 1993- szeptember l-jén,
Genfben zárónyilatkozatot fogadtak el, amely
ben többek között gyakorlati lépéseket is szor
galmaztak. Ezek közé tartozott az addig megkö
tött nemzetközi szerződések humanitárius jogi
előírásainak rendszerbe foglalása is. A frankfurti,
a bochumi, a san-remói, a genfi, a cambridgei, a
heidelbergi, az amsterdami és az ingelheimi
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egyetemek nemzetközi jogi fakultásainak tudó
sai 1994-ben adták ki a fegyveres konfliktusok
idejére érvényes kötelező jogi rendelkezések
gyűjteményét, egy minden hadi szituációra al
kalmas emberi, jogi kódexet. A fegyveres konf
liktusok humanitárius népjogáról szóló kézi
könyv egyszerre szolgálja az akadémiai tudomá
nyos kutatásokat és a haderőben kötelező - vagy
kötelezővé teendő - nemzetközi jogi oktatást,
ahol a jövendő tisztek és harcosok megismer
kedhetnek az erőszak alkalmazásának emberies
ségi korlátaival is. A katonai tudományt és a ka
tonai gyakorlatot egyidejűleg birtokló és irányító
hadműveleti vezetés a jövőben nem hagyhatja büntetlenül - figyelmen kívül a nemzetközi hu
manitárius előírásokat, állítják a szerzők. Remél
hetőleg nekik lesz igazuk, és nem a fegyveres
erőszak megszállottainak.
A tudósok összefoglalói sorában az 1. fejezet
szerzője a hadi események humanitárius jogrend
jének kialakulásáról, történetéről és a ma érvé
nyes előírások jogalapjáról ad áttekintést. A 2.
fejezet a fegyveres harcokról, a humanitárius jo
gok alkalmazási területéről tájékoztat, azaz a
fegyveres konfliktusokról, a háborúról, a had
színtérről, a hadi események befejezéséről, így a
közvetítő hatalmak képviselőiről, a parlamente
rekről, a fegyverszünetről, a kapitulációról és a
békekötésről. A3- és a 10. fejezet közötti részek
a hadműveleti vezetésre a hadszíntereken és a
hadi események szintjein kötelező emberiességi
előírásokról tájékoztatnak úgy, hogy esetenként
kitérnek a genfi és a hágai jogalkalmazási, illetve
a szerződéses jog és szokásjog közötti árnyalat
nyi különbségekre is.
A 3- fejezet szerzője pontosan meghatározza a
kombattáns fogalmát és a vele szembeni maga
tartásformák szabályait, majd részletesen idézi a
nemzetközi szerződésektől a nem-kombattánsokra vonatkozó, érvényes jogokat. Külön fog
lalkozik a szabadságharcosok egyes csoportjai
val, a zsoldosokkal, a kommandó csapatokkal, a
kémekkel, a fel derítőkkel, az ejtőernyős deszantokkal, majd a sérült gépből ejtőernyővel mene
külőkkel, a sebesültekkel, a sebesültápolókkal,
a lelkészi szolgálatot ellátókkal. Mindegyik spe
ciális esetre felsorolja az egyének jogait mind
harci helyzetben, mind a fogságba esés után. A
3- fejezet külön kitér a hadviselő feleket követő
személyekre - haditudósítók, munkásosztagok,
illetve polgári ellátó csoportok tagjai - és jogaira
is. A 4. fejezet a harcászati, a hadműveleti és a
hadászati fegyverzet alkalmazásának korlátairól
ad áttekintést, külön részletezve az ABC-eszközök bevetésére vonatkozó nemzetközi szabá
lyokat. Ugyanezen fejezet közli a harceljárások
humanitárius enyhítésére vonatkozó rendelete
ket is: az erőszak nem irányulhat nem katonai
célokra. Sajátos vonása a kódexnek, hogy utal a
hadparancsot kiadó katona mérlegelési lehető

ségére, illetve a nemzetközi fel el ősségre vonása
esetére is, amely a hibás döntés következménye.
A következő, igen részletes fejezet szerzője
összefoglalja mindazon előírásokat, amelyeket
az államok a nemzetközi szerződések megköté
sekor ünnepélyesen deklaráltak a civil lakosság
védelme érdekében. Az elvi alap teljesen vilá
gos: a polgári személyek köre nem résztvevője a
fegyveres konfliktusoknak, tehát nem lehet célja
sem.
A 6. fejezet kitüntető figyelmet fordít a sebe
sülteket, a betegeket és a hajótörötteket, illetve
az egészségügyi berendezéseket védő jogokra. A
következő részben pedig részletes jogi felsorolás
található a hadifoglyokat megillető bánásmódról,
illetve a hadifoglyokat őrző államok vezetőinek
kötelezettségeiről. A 8. fejezet a lelkipásztori
szolgálat nemzetközi védelmének formáit fo
galmazza meg. A 9-, a kulturális javak védelmét
leíró fejezet szerzője először pontosítja a
kulturjavak körét, amelyekkel szemben tilos a
fegyverek alkalmazása, illetve megállapítja a
fegyvert bevető parancsnok felelősségét. A kü
lön jogi védelem alatti kulturális értékek közé
sorolják a nemzetközi szerződések az UNESCO
által listára vett épületeket, épületegyütteseket,
felszíni természeti kincseket, különböző gyűjte
ményeket, amelyek nem szolgálhatnak sem ka
tonai célokat, és nem lehetnek célpontok sem,
sem támadáskor, sem védelemben, sem meg
szálláskor. Az egyezmények kék-fehér, alul csú
csosodó címerpajzs jelölést írnak elő mind az
álló, mind a szállított kulturális értékek jelölésére
és hasonló karszalagot a személyzet megkülön
böztetésére. A 10. fejezet a tengeri hadművele
tekben, blokádokban érvényes emberi jogokat
tisztázza és meghatározza a hadviselés során
fenntartható, polgári tengeri útvonalak, korrido
rok, földi kábelek és csővezetékek sérthetetlen
ségét.
A fegyveres konfliktusok alatt betartandó em
beriességi kötelezettségek fontos gyűjteményét
adja a semlegességi jogot tárgyaló fejezet, amely
a fogalom kifejezésével, majd a szokásjog törté
netével vezeti be a részletes tárgyalást. Ezután
tájékoztatást nyújt az Egyesült Nemzetek chartája
végrehajtásának gyengeségeiről, a többoldalú
állami szerződések előnyeiről, illetve a semleges
országok önvédelmi feladatairól. A fejezet rész
letesen szól a semleges politikát folytató államok
jogairól és kötelezettségeiről, a konfliktusban
álló felekkel szembeni távolságtartásáról, sőt a
legújabb, a hadiszállításokat tiltó rendelkezések
ről is. Sajátos a fejezetnek az a része, amely az
áthaladással, a telekommunikációval, a semleges
légtér és tengeri partvidék háborús használatával
kapcsolatban fejt ki tiltó rendelkezéseket. A 12.
fejezet talán a gyűjtemény legfontosabb össze
foglalója, hiszen a humanitárius jogok végrehaj
tásáról és végrehajtatásáról szóló intézkedéseket
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írja le és a jelenlegi jogfelfogást tükrözve értéke
li. Kiemeli a nemzetközi médiumok leleplezése
inek, a hadműveleti vezetés ellenőrzésének, a
felelős parancsnokok fegyelmezésének a jelen
tőségét, a megtorlás lehetőségét, a kártérítési
igényt, a védő hatalmak beavatkozási kötelessé
gét, a Vöröskereszt és a diplomácia közvetítő
szerepét. A függelék részletes felsorolást ad az
1956-tól napjainkig megkötött és érvényes nem
zetközi szerződésekről, a védőjelekrol, az egyes
országokban kiadott, humanitárius jogról szóló
szolgálati előírásokról. A záró fejezet egy igen
részletes, nemzetközi bibliográfiát nyújt az olva
sóknak.
A fegyveres konfliktusok idejére érvényes
humanitárius jogok gyűjteménye komoly segít
ség mind az államok vezetése, mind a jogalko
tók számára, amennyiben célul tűzik ki a koráb-

ban korlátlan erőszak visszaszorítását. A lakosság
emberséges része a könyvet olvasva megfelelő
tájékozottság birtokába juthat, és kényszerítheti
kritikájával, hangulata kifejezésével a politiku
sokat és a parancsnokokat arra, hogy a történe
lem legvéresebb századának a végén csökkent
sék az aljas indulatok levezetésének a lehetősé
gét, szűkítsék az erőszak alkalmazásának körét.
A könyv egy emberséges párbeszédhez nyújt le
hetőséget, mert hozzáférhetővé teszi a szinte át
tekinthetetlen és hiányos rendszerű nemzetközi
humanitárius jogot. Egyben felcsillantja a re
ményt, hogy az ellentétes érdekek fegyvertelen
megoldásai több sikert nyújtanak, mint a vak és
fékezhetetlen erőszak - és ezt a szembenállók is
képesek lesznek megérteni. Valamikor.
Bencze László

IRENE BUTT-MONIKA EICHLER (ED)

BIBLIOGRAPHY MILITÄRWESEN
Bibliography of Military Affairs
Deutschsprachige Hochschulschriften und Veröffentlichungen
ausserhalb des Buchhandels í 966-1980
(K. G. Saur, München-London-New York-Paris, 1993- 305 o.)
A kötet a katonai szakirodalom könyvkeres
kedelmi forgalomba nem, vagy csak igen kis
példányszámban került részének bibliográfiai
számba vételét nyújtja. A kutató tisztában van a
doktori disszertációk, intézeti és magánkiadások
regisztrálásának a nehézségeivel, ezért különö
sen hálás lehet a fáradságot nem ismerő szer
kesztőknek, akik munkájukban.feldolgozták az
osztrák, német és svájci nemzeti bibliográfiákat,
a disszertációkról és kutatási jelentésekről meg
jelenő tájékoztatókat.
Munkájuk eredménye egy 3400 tételes bibli
ográfia, amely a katonadiplomáciától a katonaorvosláson át a hadijogig felöleli a katonai tu
dományok teljességét. A minket közelebbről
érintő hadtörténelmi rész is hihetetlenül sokrétű.
A régibb történelemről legyen elég megemlíteni

a XV. századi burgenlandi zsoldosokról, a Beth
len Gáborral szembeni stájer védelmi intézkedé
sekről; az újabb korszakból, az Osztrák-Magyar
Monarchia éveiből a német vezénylési nyelvről,
a tábori papi szolgálatról, a katonai repülésről és
a tengeralattjárókról, a hadikiegészítésről, a tiszti
akadémisták egyenruhájáról, az 1912/13-as bal
káni háborúról, az első világháború kitöréséről
szóló disszertációkat.
A kötetben az eligazodást rendkívül alapos
tárgyszómutató segíti. A bibliográfia forgatása
nem kis haszonnal járhat, mivel német nyelvte
rületről könyvtárközi kölcsönzéssel az ilyen tí
pusú kiadványok is rövid időn belül kézhez
kaphatók.
Veszprémi László
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