
A világtörténelem 
legfurcsább háborúi

Kiegészítés a
Szitakötő 45. számában megjelent

a patkószeg és a történelem című olvasmányhoz

Szénásiné Szabó Marianna 1



Lijar: háború Franciaország ellen

Lijar nevű dél-spanyolországi kis falut, amely 
azzal vonult be a történelembe, hogy 98 éven 
keresztül hadiállapotban állt Franciaországgal –
igaz, erről a franciák nem is nagyon tudtak…

A csaknem száz évig tartó hadiállapot akkor állt 
be a kis település és a hatalmas nyugat-európai 
ország között, amikor XII. Alfonz spanyol király 
1883-ban Párizsba látogatott. A lijariak szerint 
uralkodójukat sértegették és meg is támadták, 
ezért a falucska polgármestere, Don Miguel 
Garcia Saez és az összes, háromszáz lakója 
hadat üzent Franciaországnak. 
Valódi fegyveres összecsapásról azonban nem 
számolnak be a források, így valószínűsíthető, 
hogy a 98 évig tartó „háború” egyetlen áldozat 
nélkül ért véget.

Szénásiné Szabó Marianna 2



Háború egy eltévedt kutya miatt

Ötvenkét áldozatot követelt az az alig tíz 
napig tartó háború, amely egy eltévedt 
kutya miatt robbant ki 1925-ben 
Görögország és Bulgária között. A két ország 
egymás ellen harcolt az első világháborúban, 
s a sebek még évek múltán sem gyógyultak 
be teljesen. Leginkább a határ mentén, a 
bulgáriai Petrics város közelében volt állandó 
a feszültség.

Aztán október 22-én egy görög katona egy 
kutyát üldözve áttévedt a bolgár oldalra, 
ahol lelőtték. A görögök bosszút esküdve
másnap betörtek Petricsbe. Szerencsére a 
háború nem tudott kiteljesedni, mivel a 
Népszövetség felkérte a görögöket, hogy 
hagyják el a várost, a bolgároknak pedig meg 
kellett fizetniük a károkat.
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Disznó okozta négy hónapos konfliktus

Az eltévedt állatoknál maradva, egy 
sertés is okozott már fegyveres 
konfliktust. 1859 júniusától négy 
hónapon keresztül néztek egymással 
farkasszemet az amerikai erők és a 
brit flotta hajói a vitatott 
hovatartozású San Juan szigetén, 
miután egy brit gyalogos lelőtt egy 
amerikai disznót. Bár az amerikai 
milícia felvonult a határon, 
szerencsére nem történt fegyveres 
összecsapás.

Miután a brit katona végül 
bocsánatot kért, a „háború” egyetlen 
áldozata a malac maradt.
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A leghosszabb háború

Kevesen tudják, hogy a világtörténelem 
leghosszabb háborúja 335 éven keresztül 
tartott, mégpedig Hollandia és a Nagy-
Britannia délnyugati partjánál található 
Scilly-szigetek között. Kezdete az 1642-
ben kirobbant angol polgárháborúig 
nyúlik vissza.

A több mint három évszázadig fennálló 
hadiállapotot 1986. április 17-én zárták le 
hivatalosan, ám állítólag csak egy 
adminisztratív tévedés miatt húzódott 
ennyi ideig a háború, ugyanis korábban 
senkinek nem jutott az eszébe, hogy meg 
kellene kötni a békét. A „leghosszabb” 
mellett a „legkevesebb halálos áldozattal 
járó” jelzőt is kiérdemelte ez a fegyveres 
konfliktus, ugyanis a háború során 
egyetlen lövés sem dörrent, így áldozatok 
sem voltak.
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Százórás futballháború

Bár csak száz órán keresztül, azaz mindössze 
öt napig tartott, mégis több mint háromezer 
emberéletet követelt az El Salvador és 
Honduras között, egy focimeccs miatt 
kirobbant háború. 1969. június 27-én 3:2-es 
salvadori győzelemmel zárult az a mérkőzés, 
amely még tovább fokozta a két közép-
amerikai ország közötti politikai 
nézeteltérést. Ráadásul a konfliktus mindkét 
országban megszilárdította az oligarchia 
uralmát.

Salvador támadt elsőként – július 14-én –, 
mivel hadserege jóval erősebb volt, ennek 
ellenére mindkét ország szinte csak második 
világháborús hadieszközöket vetett be. A 
véres harcok során több falut is leromboltak, 
ám a fegyverek semmit nem oldottak meg, a 
két ország határa nem változott meg.
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Háború, amit nem emberek ellen vívtak

Bármilyen furcsa is, van a
hadtörténelemben egy olyan
háború, amit nem két ország
vívott egymással, hanem az
emberek a madarakkal, konkrétan
az emukkal.

1932-ben rettenetes pusztítást
okoztak Ausztráliában az
elszaporodott emuk. Becslések
szerint több mint húszezer madár
garázdálkodott a kontinensnyi
országban, ezért bevetették
ellenük a hadsereget. A
gépfegyverrel felszerelt katonák
„viccesen” még hadat is üzentek
az állatoknak.
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Egyszerre három ország ellen...
Francisco Solano Lopez, Paraguay elnöke, 
aki Bonaparte Napóleon hatalmas 
csodálója volt és úgy képzelte, hogy 
példaképéhez hasonlóan ő maga is képzett 
taktikus, kiváló parancsnok és hadvezér. 
1864-ben egyszerre üzent hadat három 
szomszédjának, Argentínának, Brazíliának 
és Uruguaynak.

A harcok kimenetele könnyen kitalálható: 
az 1870-ig tartó háború során Paraguayban 
szinte minden megsemmisült, a férfiak 
kilencven százaléka meghalt a csaták, a 
betegségek és az éhezés következtében. 
A történészek szerint ez volt a
világtörténelem legfeleslegesebb
háborúja, mivel Lopeznek gyakorlatilag
semmilyen oka nem volt arra, hogy hadba
lépjen erősebb szomszédjai ellen.
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