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Recenzió

Besenyõ János: Magyar békefenntartók
Afrikában címû könyvérõl

Henry Kissinger amerikai külügyminiszternek tulajdonítják a mondást, miszerint
„… nem lehet válság a jövõ héten. A határidõ naplóm már megtelt”. Nos, Besenyõ János,
akit eddigi munkája alapján bátran nevezhetünk az afrikai missziók kutatójának, és
akinek kitartó és szorgalmas munkája eredményeként születhetett meg az a mû,
amelynek vázlatos bemutatására vállalkoztam, szerencsére nem igazán jellemezhetõ
az említett hozzáállással.

A Magyar békefenntartók Afrikában címû könyv immár a sokadik olyan, katona-
szemmel készült térségismertetõ, amelynek szerzõje maga is komoly missziós
tapasztalatokkal rendelkezõ gyakorlati szakember. Besenyõ Jánosnak eddig négy
önálló kötete jelent meg a kontinensrõl és öt afrikai országiismertetõ elkészítésében
vállalt részt. Tehát nem a messzirõl jött ember szemüvegén át láttatja velünk a sok-
szor megpróbáltatásokkal és szenvedésekkel teli missziós világot.

Afrika földje és tengerei hatalmas mennyiségû ásványi kincset rejtenek. Nem
véletlen, hogy a kontinens országainak nagy részét, az elmúlt évszázadok során gyar-
matosítók szállták meg, földjét kizsákmányolták, népeit rabszolgasorba taszították.

A gyarmatosítás utáni állapotok nem igazán járultak hozzá Afrika békés fejlõdé-
séhez. Az egykori hódítók által meghúzott országhatárok összetartozó népeket és
törzseket szakítottak el egymástól, másokat pedig kényszerû együttélésre kárhozta-
tottak. Ezek a döntések azután kellõ talajt biztosítottak az újonnanmegalakult orszá-
gok belsõ konfliktusainak, törzsi háborúinak kialakulásához.

Forradalmak, lázadások, sõt népirtások következtek be és folytatódnak még
napjainkban is. Hadurak, diktátorok és vallási szélsõségesek idõrõl-idõre átveszik a
hatalmat az egyes afrikai országokban és követnek el háborús és emberiség elleni
bûncselekményeket. Az itt kialakuló válságok azután migrációs hullámokat indíta-
nak el és gerjesztik a radikalizmust. Mindez súlyos biztonsági kockázatot jelent a
többi kontinens, így Európa számára is.

A szerzõ legújabb könyvében olyan magyar katonai és rendvédelmi békefenn-
tartókat interjúvolt meg, akik az eltelt 20–24 év során valamelyik afrikai országban
teljesítettek szolgálatot. A sokat próbált veterán kérdései alapján bontakozik ki
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elõttünk amegszólaltatott katonák és rendõrök személyes sorsa, az általuk átélt szak-
mai sikerek és kudarcok változatos gyûjteménye. A beszélgetõ partnerek között
találhatunk ENSZ-missziót vezetõ tábornokot, régióparancsnok fõtisztet, katonai és
rendõri törzsekbe beosztott tiszteket, beosztott katonai és rendõri megfigyelõket is.
Közös bennük az, hogy valamennyien elhivatottan szolgálták a béke ügyét a szá-
mukra kijelölt afrikai országban: Mozambikban, Nyugat-Szaharában, Angolában, a
Kongói Demokratikus Köztársaságban vagy éppen Csádban, Líbiában, Namíbiában,
Ruandában, Szomáliában és Ugandában.

Besenyõ János beszélgetõpartnerei különbözõ országokban, más-más beosztá-
sokban szolgáltak, ezért különbözõ nézõpontból közelítették meg az adott ország, az
adott misszió helyzetét, saját szerepüket, az általuk megélt sikereket, és kudarcokat,
amelyeknek részesei voltak.

Az interjúkat olvasva érzékelhetõ, hogy a szerzõ alaposan felkészült a beszélge-
tésekre, és azok során szakavatott módon faggatta egykori bajtársait. Növeli az inter-
júk hitelét, hogy azok mindegyikét az aktuális beszélgetõ partner rövid életrajza
„vezeti fel”. Ennek révén az is érzékelhetõvé válik az olvasó számára, hogy az interjú
alanya honnan indult, éppen hol tart, és hová szeretne eljutni katonai, rendõri pálya-
futása során. Ezek a portrévázlatok teszik igazán hitelessé a szereplõket az olvasók
számára. Talán nem lett volna haszontalan (és megoldhatatlan) egy-egy, az interjúk-
hoz kapcsolódó missziós térkép beillesztése.

A jövõben afrikai küldetésbe készülõ békefenntartók számára emeli könyv
„használati értékét” az itteni missziók történetét áttekintõ, összefoglaló fejezet, ami
talán lehetett volna egy kicsit részletesebb. A kötetben található és a résztvevõk által a
szerzõ számára rendelkezésre bocsátott jó minõségû színes fotók közelebb hozzák az
olvasót Afrika színes világához.

A missziók késõbbi kutatásához, tanulmányozásához nyújt segítséget az afrikai
missziókban szolgáltak nevének a kiadványban történõ közzététele. Igen értékes a
könyv végén található gazdag irodalomjegyzék, amely – a katonai és rendvédelmi
missziókról készült legfontosabb angol és magyar nyelvû kiadványok mellett –
magába foglalja az országokkal kapcsolatos ismertetõ kiadványok jegyzékét is. A
közel kétszáz mû, amelyet a szerzõ a kötet összeállításakor áttanulmányozott, fel-
használt, megfelelõ szakmai és tudományos alapot biztosít a kiadványnak.

A magyar nyelvû érdeklõdõk számára célszerû lett volna még a könyv végén
elhelyezni a legfontosabb rövidítések, és idegen kifejezések jegyzékét. Ettõl függetle-
nül sokat megtudunk a kötetbõl Afrikáról, a különbözõ békefenntartó és válságke-
zelõ missziókról, és ami talán a legfontosabb, azokról az emberekrõl: határõrökrõl,
katonákról, rendõrökrõl, akiknek vállán ezek a missziók nyugszanak.

Ezt a kötetet nagy valószínûséggel kézikönyvként forgatják majd azok, akik
hasonló missziókra készülnek, vagy éppen ilyen feladatokra készítik fel a leendõ
missziósokat: civileket, katonákat és rendõröket egyaránt. Köszönet illeti a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetését, hogy lehetõvé tették e hézagpótló kiadvány
megjelenését.
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