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Az elkövetkezendő évek megmutatják majd, hogy hazánk éretten lépett a katonai szö
vetségbe, képes az alapkövetelmények végrehajtására. További munkánk azt szolgálja 
majd — a kiképzés során és a békefenntartó feladatok közepette —, hogy a magyar had
erő fokozatosan elérje azt a szintet, amelyet a többi tagország fegyveres erői teljesítenek.

A miniszter az elmúlt évek áldozatos munkáját megköszönte minden katonának, 
tiszthelyettesnek, tisztnek és tábornoknak, közalkalmazottnak. Nélkülük nem lett volna 
megvalósítható a haderő reformja és az átalakítás folyamata.

A zászlófelvonást követő állófogadáson Göncz Árpád mondott pohárköszöntőt. 
Hangsúlyozta, hogy az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez való csatlakozásunk jelen
tős lépés az európai integráció folyamatában. Hazánk arra törekszik, hogy minden szin
ten részt vegyen a közös Európa kialakításában, politikai, gazdasági és biztonsági téren 
egyaránt. Számunkra fontos, hogy ebben a folyamatban egyenlő partnerként vehessünk 
részt, biztosítva, hogy a fontos döntésekben az európai politikai porondon nemzeti érde
keink is megjelenjenek. E korántsem könnyű munkához kívánt sok erőt a köztársasági el
nök.

T. CS.
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NATO évforduló
A születésnapot számon tartani, megünnepelni emberi dolog. Még akkor is, ha 

nem egy ember, hanem egy közösség születésnapjáról van szó. Korunkban divatos do
log megemlékezni az évfordulókról. Még inkább, ha kerek évszámról van szó. Amiről 
most írni szándékozom, az egy évforduló: az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének, 
közismert nevén a NATO-пак ötvenedik születésnapja.

Erről az alkalomról írni könnyű is, meg nehéz is egyszerre. Könnyű, hiszen — aho
gyan mondani szokás — „a vízcsapból is ez folyik”, adatok, értékelések, megemlékezé
sek és elemzések tömege jelent meg már eddig is a napilapokban, a folyóiratokban, a 
különszámokban és a speciális kiadványokban. (Hogy csak egy konkrét példát mond
jak, március elején látott napvilágot a NATO-kézikönyv különleges, jubileumi kiadása 
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Stratégiai és Védelmi Kutatóintézetének gon
dozásában, a NATO Információs és Sajtóiroda támogatásával.)

U gyanakkor mégsem olyan könnyű 
erről az alkalomról írni, mert hi
szen valami újat, valami eredetit 

kellene papírra vetni, olyat, ami még sehol 
nem jelent meg nyomtatásban, márpedig 
ilyesmit kigondolni fölöttébb nehéz: már 
mindent mindenütt többször is megírtak. 
És akkor még nem is említettem az 50. év
forduló különlegességét, azt a történelmi 
egybeesést, hogy a nevezetes születésnap 
előestéjén, március 12-én vették fel a há
rom kelet-közép-európai államot, Csehor

szágot, Lengyelországot és Magyarorszá
got a Szövetség tagjainak sorába. Szá
munkra tehát ez az évforduló még sajátos, 
egyéni tartalommal is bír -  de ettől se lett 
könnyebb megírni a megemlékezést, mert 
erről a speciális összefüggésről is megje
lent már minden megírható és elmondható.

Egy évfordulós áttekintés akkor kerek és 
egész — legalábbis a sok évtizedes tapasz
talat és szokásjog alapján —, ha tartalmaz 
valamiféle visszatekintést az eddigi életút- 
ra, feltárja a jelenleg érvényes összefűggé-
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seket, és végül előremutató, a jövőbe.tekin
tő következtetéseket fogalmaz meg. A 
Tisztelt Olvasó megbocsát, ha én sem pró
bálok új utakat keresni, megmaradok a pró- 
zaian egyszerű felépítésnél, kockáztatva, 
hogy bizony kevés újat tudok mondani. 
Megpróbálom azonban az ismert dolgokat 
újszerű megvilágításba helyezni.

A SZÖVETSÉG A LAPÍTÁSA

A NATO alapító szerződését, a washing
toni szerződést 1949. április 4-én írták alá, 
azon a napon, amelyet Magyarországon 
hosszú ideig a felszabadulás ünnepeként 
tartottunk számon. A történelem persze 
makacs dolog, Magyarország esetében áp
rilis 4-e valóban a fasiszta megszállás alóli 
felszabadulás napja, még ha nem egyfor
mán ünnep is mindenki számára. A NATO 
megalapítását sem kell ünnepnapként szá
mon tartanunk, egyszerű — bár kétségkí
vül igen jelentős — történelmi esemény ez, 
amelyről inkább csak tíz-húsz-harminc-öt- 
ven évenként illik kicsit emelkedettebb 
hangvételben megemlékezni. Ezt tesszük 
most, miközben bátran számon tarthatjuk 
az április 4-éhez fűződő mindkét történést.

Születésének pillanatában a NATO kato
nai szövetség volt, amelynek elsődleges (és 
majdhogynem kizárólagos) célját az „ala
pító atyák” a kollektív védelem biztosításá
ban fogalmazták meg. Ennek a megállapí
tásnak az sem mond ellent, hogy a wa
shingtoni szerződés szövegében nagy 
hangsúllyal szerepel a tagállamok közötti 
sokoldalú — ezen belül gazdasági — 
együttműködés igénye, illetve célként tör
ténő megjelölése is.

A szerződés szövegében nem szerepel, 
de senki előtt nem titok, hogy a Szövetség 
megszületése körül bábáskodó nyugat-eu
rópai politikusok éppen a szerződés révén 
kívántak garanciákat kapni az Egyesült Ál
lamok tartós európai katonai jelenlétét ille

tően, a szerződéssel kötötték szorosan ösz- 
sze (Nyugat)-Európa és Észak-Amerika 
biztonsági érdekeit. A NATO létrehozását 
a nyugat-európai országok egy részének 
(ide tartozott elsősorban Franciaország, 
Nagy-Britannia és a három Benelux állam) 
— vélt vagy valós — félelme indokolta 
egy esetleges katonai támadástól. Mai 
szemmel talán már furcsának tűnik, de nem 
kizárólag egy esetleges szovjet offenzíva 
aggasztotta az említett országok kormá
nyait, politikusait, hanem a német milita- 
rizmus elképzelhető újjászületése is. Ezen 
megállapítás tükrében válik érthetővé a 
Szövetség első főtitkára, a brit lord Ismay 
által megfogalmazott tézis, miszerint a 
NATO-nak hármas rendeltetése van: bent 
tartani (Nyugat-Európában) az amerikaia
kat, távol tartani (Nyugat-Európától) a 
Szovjetuniót és „lent” (vagyis ellenőrzés 
alatt) tartani a németeket.

Az 1949-re már kiformálódott Német 
Szövetségi Köztársaság tagsága ebben a 
korai szakaszban még szóba sem került. 
Szóba került viszont — a már említett öt 
országon kívül — további nyugat-európai 
államok bevonása a szövetségbe. A „meg
keresett” országok többsége pozitívan rea
gált (de Svédország például nem kívánt él
ni a felkínált lehetőséggel), így a washing
toni szerződést tizenkét állam írta alá: Bel
gium, Dánia, az Egyesült Államok, Fran
ciaország, Hollandia, Izland, Kanada, 
Luxemburg, Nagy-Britannia (pontosabban 
az Egyesült Királyság), Norvégia, Olaszor
szág és Portugália.

Már három év elteltével megtörtént a 
NATO első kibővítése, Török- és Görögor
szág felvétele a Szövetség tagjainak sorá
ba. Kétség nem férhet hozzá, hogy erre a 
lépésre a Szövetség stratégiai pozícióinak 
megerősítése céljából került sor, mégpedig 
egyértelműen a Szovjetunióval szemben. 
A bővítés eredményeképpen a NATO leg
északibb térsége (Norvégia), illetve délke
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leti szárnya (Törökország) érintkezett köz
vetlenül a szovjet térséggel.

Nagyon hamar megérlelődött azonban az 
a felismerés is, hogy Nyugat-Németorszá- 
got és annak fegyveres erőit sokkal köny- 
nyebb, célszerűbb és eredményesebb „be
lülről” ellenőrzés alatt tartani. 1955-ben az 
NSZK felvételével tizenötre bővült a tagál
lamok száma. Ezúttal is elmondható, hogy 
a döntést jelentős mértékben a stratégiai ér
dekek motiválták, hiszen ily módon több 
száz kilométerrel megnőtt a Szövetség ha
dászati mélysége, méghozzá a legérzéke
nyebb, legveszélyesebb frontszakaszon. (A 
szakirodalomban általában utalást találha
tunk arra, hogy az NSZK NATO-taggá vá
lása volt a Varsói Szerződés megalakulásá
nak közvetlen kiváltó oka.)

A nyugati katonai tömbnek a második 
világháború európai eseményeit követően 
tíz évre volt tehát szüksége ahhoz, hogy 
teljes jogú tagként magához emelje, sorai
ba hívja a volt ellenséget, a legyőzött Né
metország (egyik) jogutódját. Nyugodtan 
megfogalmazhatjuk, hogy ez nagyfokú po
litikai bátorságot igénylő, és ugyanakkor 
történelmi jelentőségű tett volt.

A POLITIKA ELSŐDLEGESSÉGE

A NATO történetének első két évtizedé
re vonatkozóan érvényesnek tekinthetjük a 
már megfogalmazott megállapítást a tömb 
elsődlegesen katonai jellegére vonatkozó
an. A hatvanas évek második felében azon
ban — részben az enyhülés folyamatának 
viszonylagos térnyerésével összefüggés
ben — elmozdulás következett be a Szövet
ség jellegében a politikai dimenzió erősö
dése felé. Az Észak-atlanti Tanács (a NA
TO legfőbb döntéshozó szerve) 1967 de
cemberében elfogadta az úgynevezett 
Harmel-jelentést, amely két vonatkozásban 
is tágította a korábbi egysíkú megközelí
tést. Egyrészt — „belpolitikai” vonatko

zásban — a kollektív védelemmel azonos 
jelentőségűnek minősítette a tagállamok 
közötti sokoldalú együttműködést, más
részt — „külpolitikai” téren — a katonai 
eszközökkel azonos fontosságú rangra 
emelte a politikai eljárásokat is a két szem
ben álló tömb viszonyrendszerében. A 
Szövetség elfogadta tehát a „párhuzamos 
politikát”, amely a megfelelő védelem 
fenntartása mellett a kelet-nyugati feszült
ség (további) enyhítését szorgalmazta. Et
től az időponttól kezdve nyert polgárjogot 
az a jelölés, miszerint a NATO katonai-po
litikai tömb.

Újra eltelt— alapvető változások nélkül 
— mintegy két évtized a NATO és a Var
sói Szerződés váltakozó mérleggel folyta
tódó szembenállás-együttműködés viszo
nyában. Időközben Spanyolország belpoli
tikai viszonyai jelentős mértékben demok
ratizálódtak, ami lehetővé tette az ország 
felvételét a Szövetségbe, tizenhatodik tag
államként. Erre, vagyis a NATO harmadik 
kibővítésére 1982-ben került sor.

A NYOLCVANAS ÉVEK K IH ÍVÁSAI

A sorsdöntő változások 1989-90-ben 
következtek be a volt szocialista országok
ban végbement rendszerváltás-sorozat ré
vén, majd 1991-ben a Varsói Szerződés ön
feloszlatása, végül pedig a Szovjetunió 
széthullása tetőzte be a folyamatot. Az ese
mények sodrában jelentős helyet foglal el a 
német újraegyesítés, amelynek révén 1990 
októberében — új tagállam felvétele nél
kül, szinte észrevétlenül — lezajlott a Szö
vetség „három és feledik” kibővítése (hi
szen a volt Német Demokratikus Köztársa
ság területe a NATO felelősségi övezeté
nek részévé vált).

Túlzás nélkül állítható, hogy a változá
sok válságba sodorták az Észak-atlanti 
Szerződés Szervezetét. Ez részben — a 
felszínen — funkcionális válság volt, a
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mélyebb összefüggések tekintetében azon
ban önazonossági, azaz identitás-válság: a 
NATO-пак szembe kellett néznie azzal a 
helyzettel, hogy megszűnt a létrehozását ki
váltó legfőbb ok, az ideológiailag kibékít
hetetlenül ellenkező álláspontot valló Szov
jetunió (és a Varsói Szerződés). Komoly 
formában merült fel a kérdés, hogy szük
ség van-e egyáltalán ezek után a NATO-ra, 
indokolja-e bármilyen tényező is a további 
fenntartását.

Meggyőződésem, hogy a NATO gyorsan 
és főleg okosan reagált a megváltozott biz
tonságpolitikai körülményekre, gyorsan és 
főleg eredményesen küzdötte le saját túl
élési válságát.

A NATO 1989 májusában tartott csúcs- 
értekezlete (vagyis az Észak-atlanti Tanács 
állam-, illetve kormányfői szinten megtar
tott ülése) már elfogadott egy rendkívül 
előremutató nyilatkozatot, amely üdvözöl
te a közép- és kelet-európai országokban 
végbemenő változásokat és körvonalazta a 
Szövetség álláspontját Európa megosztott
ságának felszámolásáról, egy békés, igaz
ságos európai rend kialakításáról. Szeret
ném felhívni a Tisztelt Olvasó figyelmét, 
hogy erre 1989 májusában került sor, ami
kor még éppen csak elkezdődtek a tényle
ges politikai változások Európa keleti felé
nek országaiban.

A következő, 1990 júliusában tartott 
londoni csúcstalálkozó újabb nagy lépést 
tett előre, amikor nyilatkozatában bejelen
tette azokat az elképzeléseket, amelyeknek 
célja a kelet-nyugati szembenállás felszá
molása volt. így — többek között — a 
NATO részéről felajánlották, hogy a Szov
jetunió és VSZ-beli szövetségesei létesítse
nek rendszeres diplomáciai kapcsolatot az 
atlanti szövetséggel, munkálkodjanak 
együtt az együttműködésen alapuló új kap
csolatok érdekében. A szakirodalomban el
terjedt kifejezéssel a Szövetség „a barát
ság és együttműködés kezét nyújtotta ki” a 
Szovjetunió és a többi közép- és kelet-euró

pai ország felé. Az érintett országok képvi
selőit meghívták a NATO brüsszeli köz
pontjába, a NATO főtitkára látogatást tett 
Moszkvában és a volt szocialista országok 
fővárosaiban.

A gyökeresen megváltozott körülmé
nyeknek és a két szövetség közötti viszony 
radikális megújulásának is köszönhető, 
hogy 1990 novemberében Párizsban meg
született az európai hagyományos fegyver
zetek és fegyveres erők csökkentéséről 
szóló (CFE) megállapodás. Ugyanekkor ír
ta alá az összes EBEÉ tagállam a „Párizsi 
Charta az új Európáért” elnevezésű doku
mentumot.

A NATO tovább haladt saját megújításá
nak útján. 1991 novemberében került sor a 
római csúcsértekezletre, amely elfogadta a 
Szövetség stratégiai koncepcióját. Ez a 
koncepció tovább bővítette a Harmel- 
jelentés által megteremtett alapokat, és a 
kollektív védelem, valamint a tagállamok 
közötti együttműködés mellé — harma
dik, egyenrangú pillérként — felvette a 
volt ellenséges katonai-politikai tömb volt 
tagországaival kialakítandó partnerség cél
kitűzését. A változás a politikai dimenzió 
további jelentős bővülését eredményezte a 
szűkén vett katonai tényezők rovására. Et
től az időponttól kezdve indokolt a kato
nai-politikai tömb elnevezés helyett a poli
tikai-katonai tömb kifejezés alkalmazása a 
NATO jelölésére.

Az ellenség „elvesztése” által kiváltott 
identitás-válság leküzdésének radikális út
ját az új funkciók megfogalmazása jelen
tette a Szövetség számára. Megmaradt az 
alapvető rendeltetés, a tagállamok védelme 
esetleges katonai fenyegetésekkel vagy tá
madással szemben, de a veszélyek sorából 
gyakorlatilag kiesett egy masszív katonai 
offenzíva lehetősége, helyette viszont meg
jelentek a regionális fegyveres konfliktu
sok által gerjesztett kockázati tényezők. A 
NATO a válságkezelést és a kapcsolódó 
békemissziókat fogadta el új katonai funk-
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cióként, ily módon bővítve ki a kollektív 
védelem követelményéből fakadó alapren
deltetés tartalmát.

PARTNERSÉG A BÉKÉÉRT

A már említett római csúcstalálkozó kez
deményezte az Észak-atlanti Együttműkö
dési Tanács — mint állandó konzultációs 
fórum — létrehozását, amelyre 1991 de
cemberében került sor. Az 1994 januárjá
ban megtartott brüsszeli csúcstalálkozón 
hirdették meg a NATO tagállamai a „ Part
nerség a békéért" programot. Mindkét 
kezdeményezésről nagyon sokat hallhat- 
tunk-olvashattunk az elmúlt években, ezért 
részletes kifejtésükre ehelyütt nincs szük
ség. Ugyancsak elegendő utalásképpen 
emlékeztetni arra, hogy az Észak-atlanti 
Együttműködési Tanács és a békepartner
ségi program koordinálását végző szervek 
összevonásával 1997-ben megalakult az 
Euro-atlanti Partnerségi Tanács.

Hasonlóképpen önálló elemzés témáját 
képezhetné a ,,Partnerség a békéért"prog
ram keretében megszervezett legnagyobb 
jelentőségű akció, a boszniai IFOR/SFOR 
misszió, amelynek keretében Magyaror
szág jelentős mértékben járult hozzá a vál
ság katonai összetevőinek rendezéséhez 
(többek között a tranzit-szállítások és a be
fogadó támogatás biztosítása révén), vala
mint a polgárháború tépázta jugoszláv tér
ségek békés újjáépítéséhez (a műszaki 
kontingens tevékenységével). A boszniai 
misszióból fakadó feladatok teljesítése so
rán a Magyar Honvédség és az egész ma
gyar társadalom rendkívül hasznos gyakor
lati tapasztalatokat szerzett a NATO kere
tében ránk váró nemzetközi biztonsági-ka
tonai együttműködés terén.

A történelmi események menetében — 
nekünk, magyaroknak különösen — a 
NATO kibővítésének kérdése jelentett 
alapvető fordulatot. A kibővítés technikai

részletkérdései ugyancsak jól ismertek 
minden olvasó számára, így elegendő arra 
emlékeztetni, hogy a Szövetség 1997. júli
usi madridi csúcstalálkozója döntött a há
rom kelet-közép-európai állam (Cseh-, 
Lengyel- és Magyarország) meghívásáról 
tagjainak sorába. A csatlakozás ünnepé
lyes, hivatalos ceremóniájára 1999. márci
us 12-én került sor, alig néhány héttel az 
ötvenedik évfordulóra emlékező, Washing
tonban rendezendő csúcstalálkozó előtt.

A SZÖVETSÉG KELETI BŐVÍTÉSE

Miként a második világháború után is 
történt, a NATO-nak mintegy tíz évre volt 
szüksége ahhoz, hogy a hidegháború befe- 
jeződtével magához emelje, tagjainak sorá
ba fogadja a volt ellenséges szövetség né
hány államát. Miként a második világhá
ború után, ezúttal is joggal tekintjük ezt a 
lépést nagyfokú politikai bátorságot igény
lő, s egyúttal történelmi jelentőségű tett
nek. A NATO megalakulása óta hivatalo
san negyedik, de a hidegháború utáni első 
kibővítési forduló egy olyan folyamat kez
deteként tekinthető, amelynek végső célja 
mindenfajta biztonsági-biztonságpolitikai 
megosztottság felszámolása Európában.

Tagjaivá váltunk a világ jelenlegi legerő
sebb, legmegbízhatóbb politikai-katonai 
szövetségének. A politikusok egybevágó 
kijelentései szerint ez a változás nagymér
tékben megszilárdítja biztonságunkat, 
megnöveli biztonságérzetünket. Másrészt 
egy olyan szövetség tagjaivá váltunk, 
amely nemcsak a biztonság és a stabilitás, 
hanem a gazdasági fejlettség és fejlődés 
övezete is. Nagy lépést tettünk előre a nyu
gati (európai, illetve euro-atlanti) integrá
ció útján, amelyen a következő lépés — 
reményeink szerint— az Európai Unióhoz 
történő csatlakozásunk lesz. Egy vonatko
zásban tehát már megvalósultak integráci
ós elképzeléseink, amelyek megfogalma
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zást nyertek a rendszerváltás óta született 
biztonságpolitikai dokumentumok mind
egyikében, és amelyek élvezik a magyar 
politikai élet mérvadó tényezői és a ma
gyar társadalom túlnyomó többségének tá
mogatását.

Csatlakozásunknak a NATO-hoz nem
csak előnyei, hanem következményei is 
vannak. Mindenekelőtt ide sorolom azt a 
történelmi felelősséget, amelyet belépé
sünkkel magunkra vállaltunk. Nem első
sorban arra gondolok, hogy ezentúl fele
lősséggel tartozunk a Szövetség többi tag
jának biztonságáért is (nehezen tudok el
képzelni olyan helyzetet, hogy a NATO va
lamelyik tagállamát ténylegesen katonai 
támadás érné, amely ellen a védekezéshez 
magyar katonák bekapcsolódására is szük
ség lenne). Történelmi felelősségünkön azt 
értem, hogy egyrészt tőlünk, a három új 
tagtól, beilleszkedésünk menetétől és álta
lában a rólunk tetteink alapján kialakuló 
képtől függ az, hogy mikor és milyen dön
tést hoz majd a NATO a további kibővítés
sel kapcsolatban. És döntően ennek a törté
nelmi felelősségnek a fogalomkörébe tar
tozik, hogy minden tőlünk telhetőt el kell 
követnünk további országok felvétele érde
kében. Magyarországnak a szó szoros ér
telmében elemi érdeke (ezúttal valóban 
nemzeti érdekünk, hiszen a magyar nemzet 
határokon túlra szakadt részeiről is szó 
van), hogy Románia is, Szlovákia is, és 
majdan további térségbeli országok is be
kerüljenek az Észak-atlanti Szövetség 
Szervezetébe.

A Szövetség megalakulása óta megbíz
ható keretet szolgáltat az euro-atlanti biz
tonsági kapcsolatokhoz, az Egyesült Álla
mok érdekeltté tételéhez Európa biztonsá
gának biztosításában. A Szövetség megala
kulása óta magán viseli az amerikai domi
nancia félreismerhetetlen jegyeit (annak el
lenére, hogy a konszenzus mindvégig érvé
nyesülő elve lehetőséget biztosít minden 
tagállamnak saját érdekei képviseletére,

mégis, az amerikai érdekek gyakrabban és 
eredményesebben érvényesülnek). Ugyan
akkor a Szövetség megalakulása óta a vál
tozás olykor lelassuló, olykor felgyorsuló 
folyamatát éli, amely az európaizálódás, az 
európaibbá válás irányába mutat. Az ala
pítás idején csupán tíz európai tagállama 
volt a NATO-nak (a két észak-amerikai ál
lam mellett), ma — velünk együtt — már 
tizenhét. Ennek megfelelően csökken az 
amerikaiak súlya az európai tagállamokhoz 
képest. Egy évtizede mintegy 350 ezer 
amerikai katona állomásozott Európában, 
ma körülbelül százezer. Az 1985-89-es 
évek átlagában az Egyesült államok kato
nai kiadásai a bruttó hazai termék százalé
kában számítva kétszeresen múlták felül az 
európai tagországok átlagát (6,3 százalék a 
3,2 százalékkal szemben), 1996-ban ez az 
arány másfélszeresre csökkent (3,7 száza
lék, illetve 2,3 százalék).

Az európai jelleg erősödésének irányába 
mutat sok egyéb tényező is, én elsősorban 
a NATO 1997-es madridi csúcsértekezletén 
elfogadott CJTF-koncepciót emelném ki 
(többnemzetiségű, összhaderőnemi alkal
mi kötelék). A koncepció lényege, hogy 
abban az esetben is lehetőség nyíljon kato
nai misszió felvállalására, ha abban csak az 
európai tagállamok kívánnak aktív szere
pet vállalni, az Egyesült Államok csupán a 
saját tulajdonában lévő infrastruktúrát 
ajánlja fel (például szállító kapacitást). Ha
sonló módon befolyásolja az eseményeket 
az az amerikai állásfoglalás, amely elisme
ri az „európai biztonsági és védelmi identi
tás” létjogosultságát, továbbá a Nyugat-eu
rópai Unió kettős rendeltetésének megfo
galmazása (egyrészt a NATO európai pillé
re, másrészt az Európai Unió „védelmi di
menziója”, vagyis az EU által felvállalt kö
zös kül- és biztonságpolitika megvalósítá
sának eszköze). Végül tovább erősíti az 
egész biztonságpolitikai struktúra európai 
jellegét a Nyugat-európai Unió azon dönté
se, amellyel megerősítette kapcsolódását a
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nem EU-tag NATO-országokhoz (Török
ország, Norvégia és Izland, amelyek társult 
tagsági státust kaptak), illetve a nem NA- 
TO-tag Európai Unió-beli országokkal (Ír
ország, Finnország, Svédország és Auszt
ria, amelyek — Dániával együtt — meg
figyelői státushoz jutottak).

A jelenlegi NATO már egy egészen más 
szervezet, mint amellyel — a Varsói Szer
ződés tagállamaként — a hidegháború év
tizedeiben szembenálltunk. Megváltozott a 
stratégiai koncepciója, módosultak és kie
gészültek funkciói, másképpen építi kap-

csolatait a közép- és kelet-európai orszá
gokkal (utóbbira a legjobb példa az 
orosz-atlanti Alapdokumentum és az 
ukrán-atlanti Charta aláírása). Természete
sen gyökeresen megváltoztak a partneror
szágok is, és ennek a kétoldalú közelítés
nek köszönhető, hogy ma már egészen ter
mészetes dolog a három „visegrádi” ország 
csatlakozása, valamint a többi térségbeli 
ország csatlakozási szándéka.

DR. NAGY LÁSZLÓ 
nyugállományú ezredes
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Elnökváltás

I smét jelentős esemény történt az Új Hon
védségi Szemle történetében. Tíz éves 
főszerkesztői beosztásom során — szer

kesztőbizottsági elnökök: Kelemen József 
vezérőrnagy, Bíró József vezérőrnagy, Bíró 
Béla vezérőrnagy, Végh Ferenc vezérőrnagy,
Fodor Lajos vezérőrnagy, majd altábornagy 
voltak — ez év március 1-jétől szerkesztőbi
zottságunknak új elnöke van.

Ugyanis az a hagyomány — megtisztelő 
megoldás —, hogy az Új Honvédségi Szemle 
szerkesztőbizottságának elnöke a Honvéd 
Vezérkar vezérkari főnök mindenkori első he
lyettese.

Most elköszönünk Fodor Lajos altábor
nagytól, aki a Honvédelmi Minisztérium he
lyettes államtitkára lett. Szerkesztőbizottságunk elnökeként valóban sokat tett annak ér
dekében, hogy folyóiratunk európai színvonalú legyen.

Köszönjük aktív munkáját és azt, hogy valóban teljes felelősséggel vállalta a 
szerkesztőbizottság elnöki teendőit.

Szerkesztőségünk, szerkesztőbizottságunk valamennyi tagja nevében köszöntjük 
Grbán Lajos altábornagyot, az Új Honvédségi Szemle szerkesztőbizottságának új elnö
két, akivel a korábbi elnökökhöz hasonlóan a lehető legkedvezőbb munkakapcsolatot 
kívánjuk kialakítani.

KOZMA TÓTH ISTVÁN 
főszerkesztő


