
időszaknak kétféle megközelítéssel, 
nosztalgikus-szatirikus, illetve ellensé
ges-ironikus módon való ábrázolását. A 
kétfajta katonaábrázolás tanulmányo
zása magyar szempontból is rendkívül 
tanulságosnak bizonyult, ugyanis bősé
gesen szó van mindkét világsikerré vált 
alkotásban a magyar katonaitisztről is. 

Június 8-án délben a záróülésre Jean-
Paul Bled professzor elnökletével ke
rült sor. 

Ezen Bernard Michel egyetemi tanár 
(Párizs) összegezte a kollokvium tizen
öt előadását és az ezekhez csatlakozó 
vitában elhangzottak tanulságait. Beve
zetőben arról szólt, hogy az Osztrák Ha
dilevéltárban őrzött sok ezer személyi 
adatlap rejti valósághűen a Habsburg 
Monarchia haderejének társadalmi ösz-
szetételét. A dualizmus nemcsak két-
központú birodalmat, hanem a közös 
hadsereg és haditengerészet mellett kü
lön honvédséget és Landwehrt is te
remtett. Ugyanakkor polgári közigaz
gatás alá került az addig közvetlenül a 
hadvezetéstől függő katonai határőrvi
dék. Mindez és az általános hadkötele
zettség bevezetése, folytatta az előadó, 
nagyfokú egyenjogúsítási tendenciát ér
vényesített. 1848 óta társadalmi problé
mákba ütközött a hadügy fejlesztésének 
kérdése, és azokkal együtt is került 
megoldásra. Mind politikai, mind had-

A Helvét Konföderáció fennállásának 
700. évfordulója alkalmából 1991-ben a 
Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság 
visszatért abba a városba, amelyben, 
éppen svájci hadtörténészek kezdemé
nyezésére, 1938-ban megalakult. A hely
színre való tekintettel mi más is lehe
tett volna az immár évenként szokásos 
kollokvium tárgya, mint a háború és a 
hegyvidék kapcsolatrendszere, vagyis a 
hegyvidéki háború kérdésköre. E témá
ban a svájci hadtörténészek már ko
rábban is jelentős eredményeket pub
likáltak, hiszen a jelen tudományos ta
nácskozásnak helyet adó zürichi Mű-

ügyi téren az 1859-es és az 1866-os 
vereség tette világossá a továbblé
pés szükségességét. Ez végül is ér
vényesült, hiába igyekeztek olyan 
reakciósok, mint Albrecht főher
ceg, megakadályozni. Minden előre
lépés mellett szükségszerű volt a későb
bi bírálat is — a számos felemás meg
oldás miatt. De az alapvető fejlődési 
tendencia helyességét éppen az 1914-
ben szükségessé vált mozgósítás és had
baszállás sikere bizonyította. Ebben az 
összefüggésben befejezésül arról szólt az 
összegző, hogy az 1918-as bukás sem po
litikai, sem hadügyi téren nem az 1867/ 
68-as átalakítás következménye, azzal 
nem hozható kapcsolatba. Mindkettő 
erősen a külkapcsolatok függvénye volt, 
és annak figyelmen kívül hagyása erős 
tévedésekhez vezethet. A kollokviumán 
szereplő kérdéskomplexum, a társada
lom és a hadsereg kapcsolatrendszere, a 
korabeli irodalomban is tükröződött, így 
megértése könnyebb az utókornak. Az 
utókor szempontjából pedig az hangsú
lyozandó elsődlegesen, hogy az 1815— 
1914 közti korszak is tartogat még sok 
meglepetést a kutatónak, feltótlenül ér
demes a további szaktárgyi vizsgálatra. 

A kollokvium nemcsak az előadások
hoz kapcsolódó vitákon, hanem egyéb 
rendezvényeken is módot nyújtott kol
legiális eszmecserére. 

szaki Főiskolán működik az a svájci 
Hadtörténelmi Tanszék, amely ösztön
zi az ezirányú kutatásokat. 

A megnyitó ülésre 1991. augusztus 
19-én a zürichi Műszaki Főiskola nagy 
előadótermében a helyi állami, politi
kai, társadalmi, tudományos és katonai 
körök nagy érdeklődése mellett ikerült 
sor. A meghívottak és megjelentek közt 
volt Dr. Ulrich Bremi, a Szövetségi 
Gyűlés Nemzeti Tanácsániák elnöke, Dr. 
Kaspar Villiger szövetségi tanácsos, 
nemzetvédelmi miniszter, Heinz Häsler 
hadtesttábornok, a svájci f egy veres erők 
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vezérkari főnöke, Adrien Tschumy had
testtábornok, a hegyi hadtest parancs
noka, Paul Angst, Zürich Kanton Kor
mányzótanácsának elnöke. 

Elsőinek Louis-Edouard Roulet dan
dártábornok, egyetemi tanár, a helyi 
szervezőbizottság elnöke köszöntötte a 
magas méltóságokat és a külföldről ér
kezett résztvevőket, illetve helyi megje
lenteket. Kiemelte, hogy mennyire a 
helyszín diktálta aktuális téma megvi
tatására vállalkozott a 24 országból ér
kezett 104 kutató és a hozzájuk a hely
színen csatlakozó 76 svájci hadtörté
nész. Befejezésül köszönetet mondotta 
szponzoroknak, akik lehetővé tették a 
rendezvényt, amikor felsorakoztak a 
Svájci Hadtörténelmi Bizottság mögé. 

Ezt követően Dr. Cornelius M. Schul
ten kutatóintézeti igazgató, a Nemzet
közi Hadtörténelmi Bizottság németal
földi elnöke mondott köszönetet a ren
dezőknek az újabb találkozás lehetősé
gének megteremtéséért, és köszöntötte 
a résztvevőket. Hosszan méltatta a Sváj
ci Nemzeti Bizottság aktivitását és ed
digi eredményeit. Befejezésül kegyelet
tel emlékezett meg a röviddel koráb
ban elhunyt Dr. Dr. h. c. Daniel B. 
Reichel vezérkari ezredesről (1925— 
1991), a Nemzetközi Hadtörténelmi Bi
zottság Bibliográfiai Albizottságának 
megteremtőjéről, húsz éven át volt el
nökéről, a múlt esztendő óta tisztelet
beli elnökéről, a jelen rendezvénysoro
zat egyik fő előkészítőjéről, a svájci 
hadtörténettudomány e meghatározó 
alakjáról. Ugyancsak megemlékezett 
két másik fájdalmas veszteségről, Dr. 
André Duchesne (1896—1991) belga 
hadtörténész-muzeológusnak, a Nemzet
közi Hadtörténelmi Bizottság tisztelet
beli főtitkárának és Dr. Alexandru Gh. 
Savu ezredesnek (1931—1991), a Nem
zetközi Hadtörténelmi Bizottság volt 
román alelnökének elhunytáról. 

Dr. Kaspar Villiger, Svájc nemzetvé
delmi minisztere, a tudományos ülés
szak fővédnöke, megnyitó beszédében 
Svájc jövendőleg is követendő bizton
ságpolitikájának bemutatására helyez
te a fő hangsúlyt. Kiemelte, mennyire 
helyes volt a korábbi évtizedek fegy
veres békefenntartási politikája, még 
ha 1815 óta nem is kényszerült ez a 
boldog állam háború viselésére. Fel
idézte a jelenleg fenyegető bizonyta
lansági tényezőket: az új nemzeti ösz-
szecsapások lehetőségét, a nemzetközi 
bűnözés erős fokozódását, a tömeges el

vándorlásból fakadó veszélyeket, az óri
ási mennyiségben felhalmozott termo
nukleáris eszközök bűnös körökhöz ke
rülésének és emberiségellenes felhasz
nálásának rémképét és a katasztrofá
lis környezetszennyezést, mint a totális 
honvédelmet továbbra is megkövetelő 
kihívást. A továbbiakban az európai 
béke feltételeként emelte ki annak 
szükségességét, hogy a több évtizedes 
diktatúra és idegen megszállás alól fel
szabadult közép- és kelet-európai álla
mok stabil demokratikus berendezke
dést és a nyugat-európaihoz csatlakozó 
tényleges piacgazdálkodást valósítsanak 
meg. Befejezésül ezt az alkalmat ra
gadta meg annak hivatalos bejelenté
séhez, hogy a Helvét Konföderáció, bár 
nem tagja az Egyesült Nemzetek Szö
vetségének, a nemzetközi békefenntar
táshoz való aktív és tényleges hozzájá
rulásként egy hatszáz-ezer fős kötelék
nek a rendelkezésre bocsátásával belép 
a békefenntartó erők közé. 

Az első tudományos ülésre augusz
tus 20-án reggel André Corvisier nyu
galmazott egyetemi tanár, a Nemzetkö
zi Hadtörténelmi Bizottság tiszteletbe
li elnöke (Franciaország) elnöklete mel
lett került sor. 

Pierluigi Bertinaria tábornok (Olasz
ország) tartott elsőként „Hegyvidéki há
ború — filozófia, alapelvek, meghatá
rozó szabályok" címmel bevezető előa
dást. Pietro di Bourcet (1700—1780) 
alapművéből kiindulva vizsgálta, mi
ként változott a felfogás a hegyvidéki 
háború alapkérdéseivel kapcsolatosan 
Napóleon, Clausewitz, Jomini, majd 
Kuehn és Cristoforis műveiben, hogyan 
éltek tovább századunkban e klasszi
kussá vált nézetek és hogyan szembe
sültek a valósággal a bekövetkezett há
borúkban. 

Pierre B. Ducrey egyetemi tanár, a 
Lausanne-i Egyetem rektora (Svájc) 
„Háború és hegyvidék az ókorban" cí
mű előadásában a klasszikus görög és 
római történelem példáival szemlelitet-
te az akkori harceljárásokat. Mondani
valója középpontjába a Thermopylai 
nevéhez kapcsolt, Kr. e. 480-ban, 279-
ben és 191-ben lezajlott három csatát 
állította. 

Szünet után az üléselnöki tisztet 
Manfried Rauchensteiner egyetemi do
cens, kormánytanácsos, az Osztrák Had
történészek Nemzeti Bizottságának fő
titkára vette át. 

Manuel Freire Themudo Barata tá
bornok, a Portugál Hadtörténészek 
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Nemzeti Bizottságának elnöke a Kr. e. 
154—133 közt a Viriathus lusitaniai 
pásztor által vezetett, a római uralom 
ellen irányult felkelést elemezte „A 
függetlenségről és a portugáliai hegyi 
háborúról szóló legenda" című előadá
sában. 

Jehuda Neumann magyar születésű 
egyetemi tanár (Dánia) Hannibálnak a 
második pun háborúban az Alpokon 
való, Kr. e. 218-ban végrehajtott átke
lése hagyományát az éghajlati és idő
járási feltételek szempontjából tette 
vizsgálat tárgyává. Ezzel kapcsolatos 
kutatási eredményeit azután ütköztette 
az átkelésre vonatkozó irodalmi leírá
sokban szereplő adatokkal, elsődlegesen 
a veszteségadatokkal, hogy az itáliai 
harcok valós létszámadataihoz közelebb 
sikerüljön jutni. 

Az augusztus 20-i délutáni ülés Mor-
dechai Gichon alezredes, egyetemi ta
nár (Izrael) elnökletével kezdte meg 
munkáját. 

Christiane Saulnier egyetemi docens 
(Franciaország) a rómaiak Vespasianus 
vezette Kr. u. 67-es galileai hadjáratát 
elemezte. Hangsúlyozta ezenközben, 
hogy ez nemcsak a hegyvidéki háború 
egyik jól dokumentált korai példája, 
hanem a reguláris erőkkel irreguláris 
erők ellen vívott harc szempontjából is 
tanulságos. Elemzésében más forráso
kat szembesített Josephus Flavius tör
téneti leírásával, ezzel tette utóbbi el
fogult ábrázolását teljesen nyilvánvaló
vá. 

Dr. Stuart Morgan tudományos kuta
tó (Svájc) előadásának tárgyát a dél
kelet-svájci középkori erődítmények 
vizsgálata képezte. Elemzésével kimu
tatta, hogy a települések és az azokon 
át a hágókhoz vezető utak védelmét 
egyaránt célozták az Alpok térségében 
ezek az erődítmények. A nem svájci 
hallgatók különösen nagy érdeklődés
sel fogadták a Grisons-térségbeli sajá
tos erődítmények egyes típusainak be
mutatását. 

Szünet után az üléselnöki tisztet Jörg 
Zumstein hadtesttábornak, volt vezér
kari főnök, a Hadtörténelmi és Hadfej
lesztési Központ elnöke (Svájc) vette át. 

Dr. Georges Andrey tudományos ku
tató (Svájc) Teli Vilmos számszeríját 
mutatta be számos korabeli és későbbi 
ábrázolás segítségével, miközben azt a 
kérdést vizsgálta, hogy hadi-, vagy va
dászfegyverről volt-e szó. Bebizonyítot
ta, hogy a XIV. századi kezdeti időszak

ban egyértelműen hadifegyvert jelení
tettek meg, ez változott át az idők fo
lyamán az ábrázolásokban egyre inkább 
vadászfegyverré, míg a XVI. századtól 
kezdve már csak vadászfegyverként 
bukkan fel a számszeríj. A hadifegyver
ként való azonosításból fakadó hadtör
ténelmi következtetésekkel zárta mon
danivalóját az előadó, vagyis Teli Vil
mosban nem vadászó parasztot, hanem 
jól kiképzett harcost kell látnunk, aki 
korábbi fegyveres szolgálat után lett a 
svájci kantonok függetlenségi harcának 
legendás alakja. 

Következő előadóként Dr. Rudolf Bol-
zern kutatóintézeti tudományos titkár 
(Svájc) a Svájci Alpokkal, mint a XVII. 
század első felében spanyol átvonulási 
területté vált térséggel foglalkozott. 
Megközelítését az a sajátos aspektus ké
pezte, hogy a hegyvidék nem csupán 
maga lehet hadszíntér, hanem a máshol 
kiválasztott hadszíntérhez való eljutás 
akadályát is képezheti, amelyet előbb 
le kell győzni. így volt ez a Flandriá
ba vonulni szándékozó spanyol hadak 
esetében, amelyeknek átvonulását fel
ségterületén a Helvét Konföderáció en
gedélyezte, de amelyeknek az útja az 
előadó elemzése szerint nem volt egy
szerű a hágókon át. 

Az augusztus 21-i délelőtti ülésen a 
kollokvium Pierluigi Bertinaria tábor
nok (Olaszország) elnökletével folytat
ta munkáját. 

René Quatrefages egyetemi tanár, ku
tatóintézeti igazgató (Franciaország) az 
1702—1710 közt a Cévennes hegységben 
a spanyol örökösödési háborúval egy-
időben zajlott, ezért máig a kutatás hát
terébe szorult, a protestáns lakosságnak 
a központi francia hatalom ellen irá
nyuló fegyveres felkelését mutatta be 
előadásában. 

Manuel Gordo Gracia tábornak, he
gyihadosztály-parancsnok (Spanyolor
szág) referátumában a spanyol hegyi 
csapatok keletkezéstörténetéről szólt. Az 
ország földrajzi meghatározottságának 
bemutatását követően felidézte, miként 
szerveztette meg V. Fülöp 1735-ben az 
első két hegyi gyalogzászlóaljat. Ez 
azonban még csak epizód maradt. 1762-
ben III. Károly az Aragóniái és a Ka-
talóniai önkéntesek egységének felállí
tásával valójában két hegyi gyalogez
redet szerveztetett. A „hegyi gyalog" 
körülírás valójában mindkét esetben 
vadászokat takart. E vadászkötelékek 
száma a következő háborúk szervezé-
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seivel azután egyre nőtt és száz év alatt 
a spanyol haderő fele hegyi alakulatok
ból szervezetté vált. Befejezésül az elő
adó a hegyi tüzérség és más különleges 
hegyi alakulatok létrejöttét vázolta fel. 

Szünet után az üléselnöki tisztet Jean 
Delmas tábornok, a Nemzetközi Had
történelmi Bizottság alelnöke, a Fran
cia Hadtörténészek Nemzeti Bizottsá
gának elnöke vette át. 

Claude Bonard őrnagy, tudományos 
kutató (Svájc) a franciaellenes máso
dik koalíciós háború bevezető szakaszát 
jelentő, 1799 márciusától májusáig En-
gadin területén folyt hadműveleteket 
elemezte, amelyeket Claude-Jacques Le-
courbe francia tábornok vívott az Inn 
felső, széles völgyét koszorúzó hegyek
ben telepített császári-királyi csapatok 
ellen. Az előadás nézőpontja az volt, 
miként látta e magashegyvidéki had
műveletsorozatot Jomini, a korszak 
Clausewitz és Károly főherceg mellett 
harmadik és éppen svájci születésű had
gondolkodója. 

Szinte e téma folytatását jelentette 
Zachar József alezredesnek, a Magyar 
Hadtörténészek Nemzeti Bizottsága 
főtitkárának előadása, amelyet „A he
gyi háború elmélete és gyakorlata Ká
roly főhercegnél az 1799-es hadjárat 
példáján" címmel tartott meg. Ebben 
röviden felvázolta Károly főherceg 
(1771—1847) elméleti és gyakorlati fel
készülésének útját, míg eljutott az 1799-
es főparancsnok! kinevezéshez. A to
vábbiakban bemutatta e hadjárat elő
készítését, vezetését, korlátait és ered
ményeit. Ezt követően azt elemezte, 
miként tért vissza a hadvezér későbbi 
elméleti írásaiban újra és újra e had
járat elemzéséhez. Középpontba az 
1819-ben elkészült monografikus fel
dolgozást állította, ennek példáján mu
tatta be, miként szembesült a hadgon
dolkodó saját korábbi ténykedésével, és 
milyen elméleti következtetéseket vont 
le a magashegyi hadviselés stratégiájá
val kapcsolatosan. 

Az augusztus 21-i délutáni ülés első
nek Francisco Lopez de Sepulveda tá
bornok, a Spanyol Hadtörténészek Nem
zeti Bizottságának elnöke vezetésével 
kezdett munkához. 

Hubert Foerster százados, levéltáros 
(Svájc) előadása azzal a kérdéskörrel 
foglalkozott, miként vette tekintetbe a 
hadvezetés a Svájci Alpok sajátossá
gait a Helvét Köztársaság 1804-es had
seregszervezése során. Hangsúlyozta, 
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hogy a létszámot és annak kantonon-
kénti összetételét Napóleon írta elő. Ezt 
követően bemutatta a hadsereg tagoló
dását, majd azzal a kérdéssel foglalko
zott, hogy a franciaellenes 3. és 5. koa
líciós háború során, 1805-ben és 1809-
ben az a hadsereg hatékony határzár
ral biztosítani tudta semlegességét, a 6. 
koalíciós háború folyamán 1813-ban 
azonban, a lényeges túlerőre tekintet
tel, nem tudta megakadályozni a vert 
francia csapatokat üldöző szövetségesek 
svájci területen való átvonulását. 

Dr. Roland Beck von Büren vezérka
ri őrnagy, egyetemi docens, a Diák Had
tudományi Tanulmányutak Társaságá
nak elnöke (Svájc) Guiilleaume-Henri 
Dufour (1787—1875) tábornok hegyi 
hadviselési gyakorlati és elméleti mun
kásságát mutatta be. A számos terüle
ten aktív államférfinak, politikusnak, 
közéleti férfiúnak, így a Svájci Vörös
kereszt Társaság alapító elnökének ta
lán legkevésbé ismert ténykedési terü
letét választotta témájául az előadó, és 
ezen belül is az elméleti fejlődés hang
súlyozására törekedett. 

Szünet után az üléselnöki tisztet Rai-
mondo Luraghi intézetvezető egyetemi 
tanár, az Olasz Hadtörténészek Társa
ságának elnöke vette át. 

Mircea Dogaru őrnagy, tudományos 
kutató (Románia) adta elő elsőnek „Há
ború és hegyvidék a román nép hadtör
ténelmében" című eszmefuttatását. Eb
ben a Tisza—Duna—Dnyeszter közti te
rületen kimagasló Kárpátok hegyko
szorújának a Kr. e. II. évezredtől nap
jainkig terjedő hadtörténelmi szerepét 
villantotta fel, mégpedig egybekapcsol
va az északi trákok, vagyis géto-dá-
kok(?) Burebista uralkodása alatt Kr. e. 
80—44 közt folytatott küzdelmével, vala
mint Decebál Kr. u. 86—106 közti há
borúival, továbbá állítólagos román vaj
daságoknak „a X—XIV. századi ma
gyar- és tatárellen es ellenállásával," „Ho-
rea, Closca és Crisan 1789-es (sic!) for
radalmi néphadseregének (?!) harcá
val", Tudor Vladimirescu 1821-es „for
radalmával" (?!), Avram Iancu 1848-as 
magyarellenes támadásával és az 1919-
es tiszai offenzívával, közben az 1867-
es osztrák—magyar kiegyezésről azt ál
lítva, hogy az „törvénytelen módon Er
délyt magyar tartománnyá tette". 

Robin Higham egyetemi tanár (Egye
sült Államok) előadásában a hegyvidé
ki határterület katonai szempont sze
rinti kategorizálásának kísérletére vál-



lalkozott, mégpedig földrajzi, népesség 
szerinti és időbeli távolsági szempont 
szerint. A történelmi példákat elemez
ve, a tényezők változóságát emelte ki 
és az e változásokkal együttjáró had
viselési következményekre mutatott rá. 

Augusztus 22-én reggel a kollokvium 
Stellán Bojerud alezredes, tudományos 
kutató (Svédország) elnökletével kezd
te meg újabb ülését. 

Jean Nouzille ezredes, egyetemi ta
nár (Franciaország) magyar szempont
ból is figyelemreméltó témában tartott 
előadást : Bosznia-Hercegovina 1878-as 
okkupálását mutatta be a bécsi francia 
katonai attasé jelentéseinek tükrében. 
Rendkívül érdekes, miként látta e ka
tonadiplomata a bécsi kongresszus dön
tését követően a hadművelet helyszínét, 
beleértve a földrajzi és éghajlati viszo
nyokat, a lakosság összetételét, továb
bá az okkupáció tervezésének folyama
tát, a megfelelő vezénylő tábornok 
megtalálásának nehézségét, a mozgósí
tást, az összevonást, a hadszíntérre való 
elvonulást, végül pedig a hadmüvelet 
végrehajtását, majd még az ebből le
vont következtetéseket is. 

Richard Munday kutatóintézeti igaz
gató (Nagy-Britannia) az 1915-ös olasz 
hadüzenetet követően Tirolban kirob
bant háborúval kapcsolatosan az első 
hónapok területvédelmi szervezőmun
káját, a nagy történelmi hagyományok
kal rendelkező lövészegyletek „utolsó 
kontingensként" való hadbaszólítását és 
a haderőbe való betagolását elemezte. 

Szünet után az üléselnöki tisztet Wal
ter Schaufelberger vezérkari ezredes, 
tanszékvezető egyetemi tanár (Svájc) 
vett át. 

Kemal Soyupak tábornok (Törökor
szág) az első világháború egy kevéssé 
ismert epizódját választotta előadása 
témájául. Azt mutatta be, miként foly
tatott támadó hadműveletet a 3. török 
hadsereg az orosz kaukázusi hadsereg 
ellen 1914. december 23—31 közt az 
észak-keleti határon át az Orosz Biro
dalom által az 1877/78-as háborúban el
csatolt Sarikamis-vidék visszafoglalása 
érdekében. 

Dr. Wolfgang Etschmann tudományos 
főmunkatárs (Ausztria) a Marmolata-
gleccservidéken 1915/17-ben folytatott 
harcokat idézte fel előadásában. Az 
olasz és osztrák—magyar hadak em
bertelen körülmények közti, 2000—3200 
m magasságban vívott támadó-védelmi 
harcai valóságos magas^alpesi régióban 

folytak és külön nehézséget okozott az 
állandó gleccserveszély. Az előadás 
újonnan feltárt források segítségével 
mutatott valós képet a szélsőséges fel
tételek között vívott harctevékenység
ről. 

Az augusztus 22-i délutáni ülés első 
felében Edouard von Orelli vezérkari 
ezredes, egyetemi tanár (Svájc) elnö
költ. 

Gianni Oliva tudományos főmunka
társ (Olaszország) az olaszországi alpe
si csapatok létrehozásának folyamatát 
az 1872—1900 közti időszakban az el
képzelések és a valóság szembesítésével 
mutatta be. 

Pierre Carles ezredes, tudományos 
kutató (Franciaország) előadásának tár
gya az 1943/44-es olaszországi hegyvi
déki háborúban bevetett francia expe
díciós hadtest tevékenysége volt a har
cosok visszaemlékezéseinek tükrében. 

Szünet után az ülés Zachar József al
ezredes, a történelemtudományok kan
didátusa elnökletével folytatta munká
ját. 

Dr. Pierre Rocolle nyugállományú ez
redes, katonai akadémiai tanár (Fran
ciaország) a személyesen átélt két ma
gashegyi ütközetet, az 1917-es caporet-
tói és az 1944-es Monte Majo-i fegyver
tényt hasonlította össze annak az egy
kor tanult állításnak a tükrében, misze
rint „aki a magaslatot birtokolja, bir
tokolja a völgyet is". 

Dr. Horst Rohde alezredes, egyetemi 
docens (Németország) magyar szem
pontból is figyelemreméltó előadást 
tartott a Wehrmacht 1. hegyi hadosztá
lyának az 1939-es hadjáratba való be
kapcsolódásáról. Ugyanis részletesen be
mutatta, hogy az 1939. augusztus 25-én 
München térségéből a hadszíntérre in
dított magasabbegységnek a Magas 
Tátrától keletre, Poprád térségében kel
lett gyülekeznie és Bártfa térségéből lé
pett harcba, Florynka, Gorlice és Kremp-
na irányában mérve csapást a szem
ben álló lengyel élőkre, hogy kijuthas
son Lemberg/Lvov térségébe. 

Az augusztus 23-i reggeli ülés Kon-
sztantinosz Varfisz sorhajókapitány, ha
ditengerészeti akadémiai tanár (Görög
ország) elnökletével kezdett munkához. 

Giorgio Rochat egyetmi tanár (Olasz
ország) az 1940/43-as időszakban vizs
gálta az olasz hegyi csapatok súlyát, 
szerepét a hadműveletek tükrében. 
Először a hegyi zászlóaljakból, hegyi 
tüzérütegekből, vegyes műszaki zászló-
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aljakból álló alpesi hadosztályok szer
vezését, felszereltségét részletezte. Az
után az újoncozásról, kiképzésről és 
harcalkalmazási lehetőségekről szólt. 
Az előadás további részében a tényle
ges harcba vetést vázolta fel a jelzett 
időszakban. 

Stuart Kirby nyugalmazott alezredes, 
egyetemi tanár (Nagy-Britannia) az 
1941—1945 között a Burmai Fennsíkon 
folyt hadműveletekről szólt személyes 
élményei és későbbi alapkutatásai alap
ján. Részletesen ismertette a szemben 
álló erőket és hadműveleti elképzelé
seket, majd röviden felvillantotta az 
eseménytörténetet. Befejezésül a hadvi
selés sajátosságait és az elszenvedett 
veszteségeket mutatta be. 

Szünet után a tudományos ülés John 
E. Jessup ezredes, egyetemi tanár, az 
Egyesült Államok Hadtörténelmi Bi
zottságának elnöke elnökletével foly
tatta munkáját. 

Jean Delmas tábornok (Franciaor
szág) az 1942 augusztus—1943 január 
közt folytatott kaukázusi magas- és kö
zéphegységben hadműveleteket elemez
te előadásában. Miután bemutatta, mi
lyen szerepet játszott a Kaukázus a né
met és a szovjet hadműveleti tervek
ben, ismertette a német 49. hegyi had
testtel végrehajtott két hadműveletet, 
amely változást hozott a szovjet hadi
felfogásban is: felismerték, hogy elő
nyös hegyi kötelékek szervezése a hegy
vidéki hadviselés sikerének biztosítása 
érdekében. 

Fritz Stoeckli vezérkari ezredes, egye
temi tanár (Svájc) az 1944/45-ben a Ke
leti Kárpátokban vívott harcokat vá
lasztotta elemzése tárgyául. Ez az elő
adás így természetszerűleg különös fi
gyelmet érdemel magyar szempontból 
is, az előadó kitért az I. német páncé
los hadsereggel együtt bevetett I. ma
gyar hadsereg szerepére is. Ugyancsak 
említésre méltó, hogy Stoeckli igyeke
zett pontos létszámadatokkal szolgálni, 
és bemutatni, milyen magas árat kellett 
fizetnie a szovjet hadvezetésnek a ki
csikart diadalért, a hágókon való átke
lését. Sajnálatos módon a magyar ki
ugrási kísérletnek a hadműveletekre 
gyakorolt hatására itt nem térhetett ki 
az előadás. 

Az augusztus 23-i délutáni ülés Fritz 
Stoeckli vezérkari ezredes (Svájc) el
nökletével kezdett munkához. 

Antoinette Loezère tudományos ku
tató (Egyesült Államok) a 10. amerikai 

hegyi hadosztályról tartott előadást. Á 
hadrendi szám ellenére ez volt az Egye
sült Államok haderejének egyetlen ilyen 
jellegű magasabbegysége. Az előadó 
részletesen ismertette az 1941-ben tör
tént megszervezést, amelyet a követke
ző évben a japánok elleni rövid beve
tés követett. Az előadás nagy részét a 
személyes élmények és tudományos ku
tatások eredményeinek szerves egysé
gét jelentő beszámoló képezte, amely 
azokat a hadműveleteket idézte fel, 
amikor 1944-től Olaszországban harcolt 
ez a magasabbegység. 

A. G. Khorkov vezérőrnagy, a törté
nelemtudomány doktora (Szovjet
unió) előadásában a második világhá
ború szovjet hegyvidéki hadművelete
it mutatta be. Tematikus megközelítés
sel szólt az észak-kaukázusi, a keleti-
kárpátokbeli, a Balkán-hegységbeli és a 
távol-keleti tajga-hegységbeli harcok
ról. Jelentős szerepet tulajdonított a lé
gi tevékenységnek és részletesen bemu
tatta az ezirányú támogatást. Ugyan
csak hangsúlyozta, hogy a szovjet had
vezetés nem a speciális kiképzéssel, ha
nem a megfelelő politikai felkészítéssel 
igyekezett e területeken is győzelmet 
kovácsolni. 

Szünet után J. A. Azomov sorhajóka
pitány, tudományos főmunkatárs (Szov
jetunió) elnökletével folytatta munká
ját a kollokvium. 

Sampo Atho alezredes, tudományos 
kutató (Finnország) a német hegyiköte
lékek 1941—1945 közti finnországi had
műveleteit elemezte referátumában. Az 
öt hadosztályba tagolt, és hadosztály
csoport-, sőt hadseregparancsnoksággal 
is megfejelt erő közel kétszázezer főt je
lentett. Ezek a hegyi kötelékek azon
ban nem hegyvidéken, hanem az észak
finnországi erdős terepen kerültek be
vetésre. Bevetésük mégis indokolt volt, 
mert a hosszú téli időszak természeti 
körülményei megegyeznek a közép
európai magashegyekben tapasztalha-
tókkal. Ezt követően az előadó ismer
tette a németek által vívott észak-finn
országi harcokat. Ennek során levéltá
ri forrásait és az abban szereplő ténye
ket szembesítette a szovjet emlékirat
irodalommal és annak állításaival. 

John E. Jessup ezredes, egyetemi ta
nár (Egyesült Államok) a koreai hábo
rú 1950 decemberi—1951 januári sza
kaszában a hegyvidéki hadműveletek
ben bevetett különleges harccsoportot 
mutatta be előadásában. Mondanivaló-



ja annál nagyobb figyelmet keltett, 
hogy a szűkös levéltári forrásokon túl, 
az oral history módszerét alkalmazva, 
feldolgozta az egykori és túlélő részt
vevők személyes feljegyzéseit és vissza
emlékezéseit is. 

Augusztus 24-én reggel James Collins 
nyugállományú tábornok, katonai aka
démiai tanár (Egyesült Államok) elnök
letével került sor a kollokvium követ
kező ülésére. 

Először Dr. Ekkehart Guth katonai 
akadémiai tanár (Németország) tartot
ta meg „A német hegyi hadosztályok
nál szerzett második világháborús 
egészségügyi szolgálati 'tapasztalatok" 
című előadását. Bevezetőben felhívta a 
figyelmet a téma fontosságára, hiszen 
míg a német haderő vesztesége halot
takban 3,5 millió volt, a második vi
lágháború során sebesülés, betegség mi
att 55 millió fő részesült egészségügyi 
ellátásban. Ezt követően az előadó is
mertette a hegyi egészségügyi ellátás 
sajátosságait, a német szervezeti kere
teket és eljárási módokat. 

Dr. Terrence J. Gough tudományos 
kutató (Egyesült Államok) a koreai há
borúban alkalmazott hegyvidéki szál
lítás sajátosságait mutatta be referátu
mában. Már előadása alcíme sokat sej
tető mondanivalója lényegét illetően: 
„Koreai kézikocsi az amerikai hadse
regben". 

Szünet után Ernei Kanninen altábor
nagy, a Finn Hadtörténészek Nemzeti 
Bizottságának elnöke vette át az ülés
elnöki tisztet. 

Elnökletével Henry S. Bausum had-
történész-főszerkesztő (Egyesült Álla
mok) tartotta meg „Hegyvidéki háború 
a nemzeti Kínában" című előadását. Eb
ben az 1927—1933 közti négy polgárhá
borús hadjáratot elemezte, miközben a 
valóságos eseményeket folyamatosan 
szembesítette Mao Ce-tung elméleti né
zeteivel. 

Ezután Dr. Jürgen Rohwer profesz-
szor, nyugalmazott kutatóintézeti igaz
gató (Németország) vette át az ülésel-
nöklést. 

Ezt követően Dr. Daniel Asher ezre
des, tudományos tanácsadó (Izrael) 
szólt az 1975/76-os libanoni polgárihá
ború idején bekövetkezett szíriai kato
nai beavatkozásról, mégpedig a szov
jet haderőben a hegyvidéki háborúról 
vallott nézetek tükrében vizsgálta a 
szovjet tanácsadók segítségével irányí
tott egyes harci eseményeket. 

Végül Mordechai Gichon alezredes, 
egyetemi tanár (Izrael) tartotta meg 
nagyszabású szintézist jelentő előadá
sát, amelynek már a címe pontosan kö
rülírta mondanivalóját: „A hegyvidék 
befolyása a palesztinai hadviselésre az 
évszázadok forgatagában — Svájccal 
való összehasonlítással". 

Valamennyi elhangzott előadáshoz 
csatlakozóan adott volt a szabad tudo
mányos vita lehetősége. Ezzel sokan és 
sok kérdéssel kapcsolatosan éltek is, 
így mások mellett az egyetlen magyar
országi résztvevő is. A kereken száz
húsz felszólalás: kérdésfeltevés, kiegé
szítés, ellentétes véleménynyilvánítás, 
valamint az ezekhez kapcsolódó előa
dói válaszok nagyban hozzásegítették a 
kollokvium résztvevőit, hogy tisztázzák 
a hegyvidéki háború sajátosságait. 

Az utolsó vitát követő szünet után ke
rült sor a tudományos tanácskozás zá
róülésére. Ezen Louis-Edouard Roulet 
dandártábornok, egyetemi tanár (Svájc) 
foglalta össze a rendezvénysorozaton el
hangzottakat. Kiemelte, hogy a példá
san előkészített kollokviumon jól fel
készült előadók színvonalas referátumai 
hangzottak el, és ezekhez tartalmas vi
ták csatlakoztak. Az egyes korszakokat 
tekintve jelenkorunk dominált, míg 
földrajzilag az Alpok térsége volt kö
zéppontban, bár más korok és más 
hegyvidékek is szerephez jutottak. Ezt 
követően megkísérelte tipizálni az el
hangzott előadásokat. E szerint, voltak, 
akik nagy hadgondolkodók nézeteit 
tették vizsgálat tárgyává, mások törté
neti leírásokra vállalkoztak, megint 
mások a jellegzetességek megragadását 
tűzték ki célul, végül egyesek összefog
lalásokkal, összehasonlításokkal igye
keztek eljutni a tendenciák megragadá
sához. Befejezésül a rendkívül kollegi
ális, baráti légkörű rendezvénysorozat
tal kapcsolatosan hangsúlyozta, hogy a 
jelenlevők nem akarnak háborút, de 
tudják, hogy a háború még nem kizárt 
jövőbeli lehetőség, ezért igyekeznek azt 
jobban megismerni, hogy elkerüléséhez 
iméginkäbb hozzájárulhassanak. 

Dr. Cornelius M. Schulten kutatóinté
zeti igazgató, a Nemzetközi Hadtörté
nelmi Bizottság elnöke (Hollandia) 
ugyancsak a rendezvénysorozat sikeres
ségét hangsúlyozta. Sorban köszönetet 
mondott a siker kovácsolóinak : a ren
dezőknek, az előadóknak, a résztvevők
nek. Ezzel a kollokvium munkáját be
fejezettnek nyilvánította. 
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A tudományos ülésekhez csatlakozó
an egy sor egyéb rendezvény is hozzá
segítette a résztvevőket további eszme
cserék folytatásához. 

1991. augusztus 19-én délután város
néző és városkörnyéki körutazáson is
merkedhettek meg a résztvevők a kol
lokvium zürichi színhelyével. Ennek 
méltó befejezéseként a Schweizerisches 
Landesmuseum állandó hadtörténelmi 
kiállítását és a Codex Manessa című 
időszaki kiállítását tekintették meg. 

Ugyancsak a Schweizerisches Landes
museum épületében augusztus 19-én es
te Zürich Kanton Kormányzótanácsa és 
Zürich Város Tanácsa fogadást adott a 
résztvevők tiszteletére. 

Augusztus 20-án este Zürich egyik 
legszebb, „Zur Meisen" nevezetű céh
házában a Svájci Hadtörténelmi és 
Hadtudományi Társaság adott vacsorát 
a résztvevőknek. 

Augusztus 21-én este a Zürich fölé 
magasodó Uetliberg 870 m magas csú
csán álló Alto Kulm hegyi vendégfo
gadóban Svájc Szövetségi Honvédelmi 
Minisztériuma látta vendégül vacsorán 
a kollokvium résztvevőit. 

Augusztus 22-én este a svájci kolle
gák házigazdaként kisebb csoportokban 
találkoztak külföldről érkezett társaik
kal. A Nemzetközi Hadtörténelmi Bi
zottság és a jelenlevő 25 nemzeti bizott
ság tisztségviselőit Fritz Wille hadtest
tábornok, a Svájci Hadtörténelmi és 
Hadtudományi Társaság alelnöke csa
ládi körben a Zürechi tó partján ma
gasodó Meilen .községben fekvő Marien
feld nevű családi birtokán fogadta. 

Augusztus 22-én este a Limmat folyó 
partján álló patinás „Zum Storchen" 
nevű vendégfogadó összes termében 
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volt a kollokvium hivatalos záróvacso
rája. 

Augusztus 25—28 közt pedig a ven
déglátó svájci rendezők lehetőséget biz
tosítottak az érdeklődőknek, hogy a 
Szent Gotthárd-hágó térségében meg
ismerkedhessenek a Svájci (Nyugati) 
Alpok terepviszonyaival és az e térség
beli svájci harceljárásokkal — bekap
csolódva egy összfegyvememi hadgya
korlatba. 

A kollokviumhoz csatlakozóan ülést 
tartott a Nemzetközi Hadtörténelmi Bi
zottság Bibliográfiai Albizottsága Jean 
Langenberger dandártábornok, a bizott
ság elnöke (Svájc) vezetésével. Bemu
tatták a Nemzetközi Bibliográfia elké
szült XII. kötetét, és megvitatták az 
előkészületben levő következő kötettel 
kapcsolatos aktuális tennivalókat. 

Ugyancsak ülést tartott az ezúttal 
véglegesen megalakult Hadilevéltáros 
Albizottság, amelynek munkájába 18 
nemzeti bizottság képviselője kapcsoló
dott be. Ezúttal az 1995-ös világkong
resszusig terjedő mandátummal elnök
ké választották Dr. Manfred Kehrig 
ezredest, a Német Hadilevéltár igazga
tóját, főtitkárként pedig megerősítették 
Oleg Starkov őrnagyot, a Szovjet Ha
dilevéltár osztályvezetőjét. A jelenlevők 
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