
ZACHAR JÓZSEF 

HADERŐK ÉS SZÖVETSÉGI RENDSZEREK 

Nemzetközi hadtörténelmi kollokvium, Montpellier, 1981. szeptember 3—5. 

A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság 
munkaterve szerint a franciaországi 
Montpellier-ben, a Paul Valéry Tudo
mányegyetem keretében tevékenykedő 
Hadtörténelmi és Nemzetvédelmi Kuta
tóintézet rendezte meg a Francia Had
történészek; Nemzeti Bizottsága, a Fran
cia Nemzetvédelmi Tanulmányi Alap és 
a Francia Hadtörténelmi Intézet támo
gatásával a „Haderők és szövetségi rend
szerek" című nemzetközi hadtörténelmi 
kollokviumot. Az 1981. szeptember 3—5. 
között megtartott rendezvénysorozaton 
151 francia és 28 további országból 96 
külföldi kutató vett részt. 

A kollokviumot a szeptember 3-i dél
előtti plenáris ülésen elnöklő François 
Gambiez hadseregtábornok, a Francia 
Hadtörténelmi Intézet parancsnoka nyi
totta meg. A megjelenteket elsőnek a 
vendéglátó: ország nemzetvédelmi mi
niszterének, Charles Hernu-nek szemé
lyes képviselője, Pierre Marais szemlé
lőtábornok, a Francia Nemzetvédelmi 
Tanulmányi Alap főtitkára üdvözölte. A 
rendezvénynek helyet adó város nevében 
Georges Freche főpolgármester mondott 
üdvözlő szavakat. Külön köszöntötte a 
résztvevőket André Martel professzor, a 
Paul Valéry Tudományegyetem rektora, 
a Hadtörténelmi és Nemzetvédelmi Ku
tatóintézet igazgatója, továbbá Jean-
Baptiste Duroselle, a párizsi Sorbonne 
Egyetem professzora, a Francia Hadtör
ténészek Nemzeti Bizottságának elnöke. 
A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság 
nevében André Corvisier elnök, a párizsi 
Sorbonne Egyetem professzora mondott 
köszönetet a rendezőknek a kollokvium 
megszervezéséért és a résztvevőknek a 
munkába való bekapcsolódásért. 

A kollokvium plenáris üléseken és 
egyes korszakokat átfogó hat szekcióban 

végezte munkáját. Valamennyi elhang
zott referátumban központi kérdésként 
húzódott végig a szövetségi rendszerek 
tipologizálásával, valamint a nemzeti 
haderőknek a koalíció igényei szerinti 
fejlesztésével kapcsolatos vizsgálódás. 
Többször visszatérő elemzési szempont 
volt még egy-egy szövetségi rendszerrel 
kapcsolatosan a politika—stratégia—lehe
tőség hármasának, az együttműködés for
máinak, az egységes politikai irányítás
nak és katonai vezénylésnek, valamint a 
nemzeti különbségek és divergáló érde
kek koalíción belüli továbbélésének a 
megnyilatkozása. 

Több előadó foglalkozott magyar vo
natkozású témákkal. így Thomas M. Bar
ker egyetemi tanár (USA) a harminc
éves háborúban az osztrák Habsburgok 
által kovácsolt szövetségi rendszerrel 
kapcsolatosan részletesen tárgyalta Al
brecht Wallenstein hadvezéri bukását és 
ezzel kapcsolatosan vizsgálta a császári 
tisztikar magatartását. 

. A 17. századi . kelet-európai francia 
szövetségi politikáról szólva Jean Béren-
ger egyetemi tanár (Franciaország) elsőd
legesen a francia—magyar katonai 
együttműködéssel foglalkozott. Részlete
sen elemezte a harmincéves háború alat
ti francia—erdélyi kapcsolatokat, az 
1660-as években a királyi Magyarország 
elégedetlenéivel szőtt szálakat, a Thököly-
felkelésnek és a Rákóczi-szabadságharc
nak nyújtott francia politikai, diplomá
ciai és főleg katonai természetű anyagi 
támogatást. 

Bernhard Kroener tudományos kutató 
(NSZK) a Rákóczi-szabadságharc szem
pontjából oly sorsdöntőnek bizonyult 
kérdést, a 18. század eleji francia—bajor 
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.szövetségi viszonyt részletezte az 1704-es 
hochstädti csatával összefüggésben, a 
hadműveleti tervezés és a felső hadve
zetés szintjén. Sajnálatos módon éppen 
a kérdés magyar vonatkozásait hagyta 
figyelmen kívül. (Az ez irányú kiegészí
tést e sorok írójának volt módjában 
megtenni.) 

» 
Ugyancsak a Rákóczi-szabadságharc

cal kapcsolatosan a nemzetközi feltételek 
szempontjából keltett érdeklődést Bengt 
Ahslund ezredes (Svédország) referátu
ma, amely Svédország szövetségi viszo
nyait és haderejének struktúráját vizs
gálta az 1680—1720 közti időszakban. 

A hazai kutatás által ínég nem meg
felelő mélységben feltárt 1718/20-as fran
cia—spanyol határháborúval kapcsolatos 
szövetségi viszonyokat és a szemben álló 
hadseregek mozgósítását tárgyalta Claude 
Stur gill egyetemi tanár (USA). Magyar 
szempontból az a figyelemre méltó, hogy 
míg a Francia Királyság diplomáciai-po
litikai szövetségben állt e háború során 
a Habsburg-birodalommal, a kisháború-
ban bevetett francia hadsereg köteléké
ben éppen a Rákóczi-szabadságharcot kö
vető magyar katonai emigráció alakula
tai jeleskedtek. 

Jean Nouzil alezredes (Franciaország) 
referátuma aZ 1736/39-es törökellenes 
osztrák—orosz szövetség viszonyait ele
mezte, továbbá részletesen ismertette a 
török háborúban, két önálló hadszínté
ren folyt összecsapásokat. Ezeket rész
letezve, szólt a Habsburg-hadsereg köte
lékében bevetett magyarokról is. 

Az osztrák örökösödési háborúban 
megvalósult osztrákellenes francia—ba
jor—porosz—szász szövetség jellemzőit 
vizsgálta az 1742-es csehországi hadjá
rat példáján Josiane Ventre-Nouvel as
piráns (Franciaország). Eddig ismeretlen 
francia hadinaplók felhasználásával jól 
érzékeltette nemcsak az általános hely
zetet, hanem egyebek között a francia 
hadseregben szolgáló nagyszámú ma
gyarnak a Habsburg-hadakban bevetett 
magyarokra gyakorolt vonzását is. 

Douglas Porch tudományos kutató 
(USA) az 1870/71-es francia—porosz há
ború egyik fontos momentumát, a fran
cia—osztrák—magyar szövetségkötésre 
irányuló francia diplomáciai törekvést és 
ennek meghiúsulását tette referátuma 
tárgyává. A kudarcot döntően meghatá
rozó osztrák—magyar belpolitikai ténye
ző, a birodalmat alkotó nemzetek és' nem
zetiségek politikai csoportosulásainak ér
dekösszeütközése és ennek a külpoliti

kai döntést bénító hatása sajnálatos mó
don e referátumban elsikkadt. 

Románia két világháború közti szö
vetségi rendszerével kapcsolatosan érin
tette több ízben is Alexandru Savu ez
redes (Románia) a korabeli magyar vi
szonyokat és külpolitikai törekvéseket. 

Ugyancsak Romániával kapcsolatosan, 
az 1938/41 közti szövetségi politikát tár
gyalva, részletezte többször a magyar vo
natkozásokat Jürgen Förster tudomá
nyos főmunkatárs (NSZK). 

Georges Ostermann tudományos kuta
tó (Franciaország) a jelenkori Magyar
országról, illetve annak néphadseregéről 
szólt több ízben, miközben a NATO-nak 
és a Varsói Szerződésnek az amerikai 
stratégiai és harcászati játékokban való 
megjelenítését ismertette. 

Egyetemes történeti területen több elő
adás hangzott el a nagy összefüggések 
feltárásának igényével. így Jacques Aben 
egyetemi docens (Franciaország) a poli
tikai szövetségek és katonai koalíciók 
alapjául szolgáló gazdaságelméleti kon
cepciókat ismertette. Michel Garrabe 
egyetemi docens (Franciaország) a kato
nai koalíciók létrejöttéhez vezető két 
megelőző periódust, a politikai-diplomá
ciai előnyben részesítést és a védelmi 
stratégiák egyeztetését elemezte. A szö
vetségi rendszerek tipologizálására Ri
chard Lamb könyvkiadó (Nagy-Britan
nia), míg a koalíciós háborúk tipologizá
lására Jehuda L. Wallach egyetemi ta
nár (Izrael) tett kísérletet. Pierre Hoff 
szemlélőtábornok (Franciaország) a ka
tonai koalíciók fegyverkezésével kapcso
latos kérdéseket tárgyalta. Gérard Blan-
quis sorhajókapitány (Franciaország) a 
szövetséges hadműveletek irányításának 
gyakorlati kérdéseivel foglalkozott. A 
katonai koalícióknak az egyenruhákra 
gyakorolt hatását vizsgálta François 
Buttner hadtesttábornok (Franciaország). 

A történelmi példák közül a legrégeb
bit, az ókori Róma által i. e. 216—167 
között folytatott macedón háborúkat 
Christiane Saulnier egyetemi docens 
(Franciaország) mutatta be és ennek kap
csán a szövetséget a hódítás szolgálatá
ban álló időleges eszköznek minősítette. 
Gérard Dedeyan egyetemi docens (Fran
ciaország) a bizánci birodalom hadsere
géről, annak sokszínű összetételéről 
szólt, miközben az abban szolgáló örmé
nyek helyzetét vizsgálta. A német-római 
császári trónért a 12—13. század forduló
ján vívott fegyveres küzdelmek szövet
ségi viszonyaival Michel Dufeil egyetemi 
tanár (Franciaország) foglalkozott. 
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A további középkori témákat tekintve, 
Pierre Boyer tudományos főmunkatárs 
(Franciaország) a Közép-Maghreb térsé
gében a 16. század első felében létrejött 
szövetségeket és azok fegyverkezését 
elemezte. Spanyolország észak-afrikai 
haderőit és ottani szövetségi kapcsola
tait ugyanezt az időszakot tekintve René 
Quatrefages tudományos főmunkatárs 
(Franciaország) tárta a kollokvium elé. 
Dominic Pedrazzini kapitány (Svájc) a 
16—18. századi Svájc szövetségi szerző
dései alapján a katonai kapitulációval 
kapcsolatos korabeli nézeteket dolgozta 
fel a referátumában. Az 1604—1649 közti 
időszakra vonatkozóan Anglia szövetsé
gi viszonyait és az angol haderő álla
potát tárgyalta Ian Roy tudományos ku
tató (Nagy-Britannia). 

A 18. századdal kapcsolatosan Dánia 
szövetségi rendszerét, elsősorban a nagy
hatalmakhoz fűződő viszony tükrében 
vizsgálva, mutatta be Jean-Marie Bizière 
középiskolai tanár (Franciaország). Phi
lippe Masson kutatóintézeti igazgató 
(Franciaország) az e korban a tengeri 
stratégiában játszott szerep alapján vizs
gálta a francia—spanyol szövetség kér
déseit. A spanyol örökösödési háború 
időszakában a francia hadseregbe be
épült ír ezredekről szólt Micheline Ker-
ney-Walsh főlevéltáros (Írország) refe
rátumra. François A. Paoli ezredes (Fran
ciaország) Korzikának az e század má
sodik felében a Földközi-tenger térségé
ben lezajlott fegyveres konfliktusokban 
játszott.' szerepét vázolta. Robert Wright 
tudományos kutató (USA) azt a folya
matot mutatta be, miként született meg 
az Egyesült Államok hadserege az 1775— 
1783 közti forradalmi függetlenségi há
ború során. Elemzési szempontja a fran
cia modellnek az amerikai megvalósu
lása volt. 

A Nagy Francia Forradalom korszaká
ra rátérve, Jacques Godechot tudomá
nyos kutató (Franciaország) az 1799-es 
franciaellenes koalíció jellemzőit részle
tezte. A napóleoni háborúkkal kapcsola
tosan Hamburg példáján Daniel Reichel 
ezredes (Svájc) a semlegesség, csatlós
ság és a végsőkig való védekezés kérdé
sét elemezte. 

Egészen más, a kollokvium résztve
vőinek nagy része számára ismeretlen 
világba kalauzolt el Thierry Saignes kö
zépiskolai tanár (Franciaország), aki a 
délkelet-bolíviai indiánok 18—19. századi 
szövetségi rendszerének feltételeit és kor
látait ismertette. 

A 19. századról szólva, elsőnek Demet
rius Dvoichenko de Markov egyetemi ta

nár (USA) referátuma érdemel említést, 
ebben az 1806/12-es orosz—török hábo
rúval kapcsolatosan az Orosz Birodalom 
és az általa megszállt Moldva és Havas
alföld szövetségének kérdését vizsgálta. 
Dominique David tudományos kutató 
(Franciaország) a Szent Szövetségben 
megtestesülő európai méretű együttmű
ködést vázolta fel. Jean Vidalenc egye
temi tanár (Franciaország) az 1823-as 
francia—spanyol háború politikai, diplo
máciai és katonai vonatkozásait tárgyal
ta. Wolfgang Petter tudományos főmun
katárs (NSZK) az 1815—1866 között a 
Német Szövetség keretében megnyilvá
nuló katonai együttműködést elemezte. 
Edouard Even őrnagy (Franciaország) az 
1866-os porosz—osztrák háborút követően 
az Észak-német Szövetség és a dél-né
met államok között megkötött szövetségi 
egyezmények és katonai megállapodások 
jellemzőit mutatta be. Mohamed Nabil 
Mourabet tudományos kutató (Szíria) re
ferátuma az itáliai együttműködés kér
déseivel foglalkozott. 

Az Európán kívüli területekre rátérve,. 
Tierno Mouctar Bah egyetemi tanár (Ka
merun) Nyugat-Szudán vonatkozásában 
vizsgálta a 19. századi gyarmati hódítás 
stratégiáját, a háború és diplomácia dia
lektikáját. Khelifa Chater egyetemi do
cens (Tunézia) az 1830/31-es konstanti
nápolyi és oráni francia—tunéziai „egyez
ményeket" ismertette. Az 1861/65-ös 
amerikai polgárháborúban küzdő felek 
külföldi szövetségkereséseit elemezte 
Raimondo Luraghi egyetemi tanár (Olasz
ország) referátuma. 

Az imperializmus korával kapcsolato
san Gerd Krumeich egyetemi adjunktus 
(NSZK) „Támadás a végsőkig és félelem 
a siettetett rohamtól" címmel az első vi
lágháborút megelőző francia katonai 
doktrínát elemezte. A francia védelmi 
doktrínának a diplomáciával való össze
függéseit ugyanebben az időszakban 
Jean-Claude Attain egyetemi tanár 
(Franciaország) részletezte, különösen a 
válságperiódusok vonatkozásában. Jean 
Defrasne ezredes (Franciaország) az 
1899-es afgán válság próbatételének 
szemszögéből vizsgálta a francia—orosz 
és a francia—angol szövetséget. A brit 
hadseregről ebben az időszakban a fran
cia Legfelsőbb Haditanács és a francia 
Parlament által alkotott képet Jean-
Charles Jauffret középiskolai tanár 
(Franciaország) mutatta be. Jacques Fre-
meaux középiskolai tanár (Franciaország) 
a francia hadvezetésnek Líbiával kap
csolatos ezen időszakbeli magatartását, 
.,a jószomszédság és a szövetség" elvé
nek érvényesülését tárgyalta. A másik 
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hatalmi csoportosulással kapcsolatosan 
Or este Bovio ezredes (Olaszország) a hár
masszövetséget és annak az olasz had
seregre gyakorolt hatását elemezte. Ul
rich Trumpener egyetemi tanár (USA) 
a német haderőnek az Oszmán—Török 
Birodalommal kapcsolatos elképzeléseit 
és a diplomáciára gyakorolt nyomását, 
továbbá az ennek eredményeként bejárt, 
a politikai megállapodástól a fegyve
res szövetségig vezető utat mutatta be. 

A 20. századi háborúkkal általában, 
mégpedig a szövetséges hadműveleti 
együttműködés szempontjából foglalko
zott Benjamin F. Cooling tudományos 
igazgatóhelyettes (USA) referátuma. 
Ugyancsak az egész század vonatkozá
sában tárgyalta Manuel Espadas-Burgos 
kutatóintézeti igazgató (Spanyolország) 
Spanyolországnak az európai szövetségi 
rendszerekhez fűződő viszonyát. Konkré
tan az első világháború alatti spanyol 
semlegesség volt José Calvon tudomá
nyos kutató (Spanyolország) referátumá
nak a tárgya. Ugyancsak az első világ
háborút vizsgálta „a döntés megkettőző
désének".1 a szemszögéből Harold C. 
Deutsch egyetemi tanár (USA). Teljesen 
új levéltári források bemutatásával 
Emmanuel Chadeau egyetemi tanár 
(Franciaország) az első világháborúval 
kapcsolatosan a stratégiai szövetségek és 
az ipari érdekeltségek kölcsönhatásait 
szemléltette. Jean Vanwelkenhuyzen ku
tatóintézeti igazgató (Belgium) a belga 
főparancsnokságnak és a szövetségesek
nek a két világháború alatti kapcsolatai
val összefüggésben összehasoniító vizs
gálatra vállalkozott. Ugyancsak érdekes 
összefüggést, az első világháborúnak az 
iraki nacionalizmusra gyakorolt hatását 
részletezte referátumában Edward Szy-
maňski tudományos főmunkatárs' (Len
gyelország). 

A legújabb korba vezetett át Jean 
Delmas tábornok (Franciaország) referá
tuma, amely ,.A francia—orosz szövet
ség és a bolsevik forradalom" címmel a 
francia főparancsnokságnak Oroszország
gal kapcsolatos 1917/18-as magatartását 
elemezte. Ugyancsak a francia hadveze
tésnek a szovjet szövetséggel kapcsolatos 
megfontolásait vizsgálta a harmincas 
évek vonatkozásában Maurice Vaisse 
egyetemi adjunktus (Franciaország). 

A két világháború közti időszakra több 
további referátum vonatkozott. Miguel 
Alonso Baquer őrnagy (Spanyolország) 
a marokkói kérdéssel kapcsolatos húszas 
évekbeli spanyol—francia együttműkö
dést mutatta be. A húszas-harmincas 
évekbeli haditengerészeti együttműködés 

kérdéseit Philip K. Lundeberg tudomá
nyos kutató (USA) tette vizsgálat tár
gyává. Franciaország 1935-ös haditenge
részeti kilátásait elemezte konkrétan 
Marc Nouschi középiskolai tanár (Fran
ciaország). Gilbert Bodinier tudományos 
kutató (Franciaország) a francia—angol 
katonai együttműködés 1936/39-es perió
dusát és ennek az angol közvéleményben 
való tükröződését szemléltette a londo
ni francia katonai attasé jelentéseinek 
tükrében. A tengely hatalimakkal kapcso
latosan Lucio Ceva ügyvéd (Olaszország) 
az 1939-es német—olasz katonai tárgya
lásokat részletezte. 

A második világháború alatti antifa
siszta fegyveres koalíció jellemzőit, a 
résztvevők szándékait, lehetőségeit és tet
teit vizsgálta referátumában Pavel A. 
Zsilin altábornagy, akadémiai levelező 
tag (Szovjetunió). Az 1939-es lengyel— 
francia katonai szövetséget a lehetőségek, 
a lengyel várakozás és a valóság hármas 
tükrében villantotta fel Andrzej Rzep-
niewski tudományos főmunkatárs (Len
gyelország). Lengyelországnak az antifa
siszta koalíció keretében kifejtett külön
böző fegyveres erőfeszítéseit Rudolf Dzi~ 
pánovo dandártábornok (Lengyelország) 
mutatta be. François Coulet nyugalma
zott nagykövet (Franciaország) a Szabad 
Franciaország és az Egyesült Királyság 
antifasiszta együttműködésének jellem
zőit elemezte. A hadihajózás területén 
megnyilatkozott angol—amerikai együtt
működés volt David Lyon tudományos 
kutató (Nagy-Britannia) referátumának a 
tárgya. Matti Lappalainen ezredes (Finn
ország) a második világháború alatti 
finn—német politikai és katonai kapcso
latok sajátosságairól szólt. Az 1940 má
jusi hadjárat példáján szemléltette Jan 
Frans Verbruggen tudományos kutató 
(Belgium) a belga hadvezetés magatar-, 
tását. A. Görögország elleni olasz agresz-
szió idején, 1940/41-ben angol részről 
Görögországnak nyújtott segítséget tár
gyalta Robert Higham egyetemi tanár 
(USA). A Földközi-tenger térségében 
1940/43-ban megnyilvánult német—olasz 
katonai együttműködéssel Juseppe Santo-
ni tudományos kutató (Olaszország) fog
lalkozott. Az olasz főparancsnokság ré
széről a Németországgal való szövetség 
felszámolására indított akciót Filippo 
Frascati egyetemi tanár (Olaszország) is
mertette. Az antifasiszta koalíció olasz
országi hadjárata során megnyilatkozott 
együttműködésének jellemzőit Ernest 
Fisher ezredes (USA) foglalta össze. Az 
ázsiai hadszíntérrel kapcsolatosan Claude 
Hesse d'Alzon ezredes (Franciaország) az 
indokínai, Pierre Saint-Macary tábornok 
(Franciaország) a burmai hadjárat ide-
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jen megvalósult koalíciós együttműködés 
sajátosságait részletezte. 

A jelenkorra rátérve. Louis Pilandon 
egyetemi tanár (Franciaország) az egyes 
szövetségi rendszerekbe tömörült álla
mok honvédelmi kiadásainak összehason
lításával mutatta be az európai hatalmi 
egyensúlyhoz vezető utat. Olav Riste ku
tatóintézeti igazgató (Norvégia) referátu
ma az 1945/48 közti észak-európai kato
nai együttműködést vázolta fel. Jacques 
Vemet alezredes (Franciaország) az 1944-
es moszkvai és dunkerque-i egyezmény
től a NATO-hoz vezető francia utat is
mertette. A NATO-hoz való csatlakozás
nak a francia légihadseregre gyakorolt 
hatását Patrick Façon kutatóintézeti igaz
gató (Franciaország) elemezte. Pierre Me-
landri egyetemi docens (Franciaország) 
az atomfegyverekkel való felszerelésnek 
a NATO-n belüli jelentkezését vizsgálta 
az 1957/65-ös időszakban. A NATO-nak 
az olasz hadsereg struktúrájára, doktrí
nájára és kultúrájára gyakorolt befolyá
sát Giorgio Rochat egyetemi tanár (Olasz
ország) vette szemügyre. Jacques Soppel-
sa egyetemi tanár (Franciaország) témá
jául a Jimmy Carter elnöksége idején a 
NATO-val kapcsolatosan megnyilvánult 
amerikai politikát választotta. A NATO-
tagországok közti! mai politikai nézet
egyeztetést Jean Picard ezredes (Francia
ország), a fegyverkezés területén való na
pi együttműködést pedig Claude Carlier 
tudományos kutató (Franciaország) is
mertette. 

Európán kívülre tekintett Serge Ber-
nier tudományos kutató (Kanada), aki az 
1956-os szuezi válság időszakában meg
nyilvánult francia—angol együttműkö
désről szólt referátumában. Az Indokí
nában megnyilatkozott 1950/54-es ame
rikai—francia együttműködéssel két elő
adás is foglalkozott, Trumbull Higgins 
egyetemi tanár (USA) inkább a diplomá
ciai vonatkozásokat, míg Ronald Spector 
tudományos kutató (USA) erőteljesebben 
a katonai együttműködést emelte ki. Ri
chard Hunt tudományos kutató (USA) az 
1965/68-as időszakkal kapcsolatosan az 
Egyesült Államok vietnami szövetségesei
ről, első sorban pedig az újoncozás és a 
vezénylés kérdéseiről szólt. Az izraeli— 
arab konfrontáció kérdése két oldalról 
került megvilágításra, Carol Iancu egye
temi adjunktus (Izrael) és Samaha 
Khoury egyetemi tanár (Libanon) élesen 
ütköző szempontok szerint értékelte az 
1973-as háború eseményeit. Az arab vi
lág védelmére vonatkozó megállapodá
sokat és szövetségkötéseket Abdelkrim 
Cherif tudományos kutató (Algéria) mu
tatta be. 

Ugyancsak napi kérdésekkel foglalko
zott több más előadó is. Jean-Pièrre 
Maury egyetemi adjunktus és Jean-Luc 
Susini egyetemi adjunktus (mindkettő 
Franciaország) a francia nemzetvédelem 
körüli belső vitát ismertette, előbbi a bel
politikai, utóibbi a külpolitikai oldalra 
helyezve a hangsúlyt. Roman Kolkowicz 
egyetemi tanár (USA) referátuma azt 
tükrözte, hogyan látja a korlátozott had
viselés Varsói Szerződésen belüli elmé
leti és gyakorlati jelentkezését. Spanyol
ország védelmi rendszerének jövőjét, kü
lönös tekintettel a NATO-hoz való csat
lakozásra, villantotta fel Joaquim Blanco 
Ande egyetemi tanár (Spanyolország). 
André Martin-Pannetier egyetemi do
cens (Franciaország) az ENSZ jelenével 
és jövőjével kapcsolatos nézeteit adta 
elő. 

Az egyes elhangzott referátumokat a 
plenáris üléseken és az egyes szekciók
ban is eleven vita követte. Így a sokrétű 
témafeldolgozás jó lehetőséget nyújtott 
az egyetemes hadtörténelem alapvető 
kérdéseinek a megvitatására, a különböző 
világnézetű, ideológiájú, iskolájú és nem
zetiségű kutatók nyílt, korrekt, tárgysze
rű és tudományos igényű eszmecseréjére. 
A haderőkkel és szövetségi rendszerek
kel kapcsolatos sokféle és igen eltérő 
szinten kifejtett nézet nem tett lehető
vé semmiféle összefoglaló értékelést. 

A szeptember 5-i esti plenáris záró
ülésen a. házigazdák nevében René 
Quatrefages. a Hadtörténelmi és Nem
zetvédelmi Kutatóintézet tudományos fő
munkatársa mondott köszönetet a meg
jelentek aktív részvételéért. Hangsúlyoz
ta, hogy ez a kollokvium jelentős hozzá
járulás a montpellier-i kutatóintézetnek 
ahhoz a tevékenységéhez, amelyet a nem
zetvédelem területén elsődlegesen a fegy
veres harc politológiájával és szocioló
giájával kapcsolatosan folytat. 

A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizott
ságban egyesült nemzeti bizottságok 
megjelent tagjai nevében Andre Cor vi
sier elnök mondott köszönetet az elké
szített referátumokért, a nyílt és őszinte 
vitáért. Külön kiemelte annak jelentő
ségét, hogy a hadtörténészeken és a had
tudomány más ágainak művelőin kívül 
számos egyéb határtudomány képviselői 
is részt vettek a kollokvium munkájá
ban. 

A nemzetközi kollokvium az elnöklő 
François Gambiez hadseregtábornok zár
szavával ért véget, aki a sokoldalú fel
dolgozásból levonható általánosítást je
lölte meg a résztvevők jövendő felada
tának. 
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A tudományos ülésszakhoz kapcsolód
va több rendezvény biztosított lehető
séget a kötetlen eszmecserére is. így 
szeptember 2-án André Martel profesz-
szor, a Paul Valéry Tudományegyetem 
rektora, szeptember 3-án Bemard Plan-
chon hadosztálytábornok, a Montpellier
ben állomásozó 54. hadosztály parancs
noka, szeptember 4-én Louis Pittel had
osztálytábornok, a montpellier-i Gyalogos 
Tisztiiskola parancsnoka, szeptember 
5-én Georges Freche, Montpellier főpol
gármestere adott fogadást a kollokvium 
résztvevői tiszteletére. Ugyancsak szep
tember 5-én az összegyűlt hadtörténé
szeknek és rokoíitudománybeli kutatók
nak módjuk volt megismerkedni a mont-

pellier-i Gyalogsági Múzeum gyűjtemé
nyével. Szeptember 6-án pedig a rende
zők egész napos kirándulást szerveztek a 
Rhône torkolatában a Földközi-tenger 
partján elterülő Camargue-i Természet
védelmi Területre. 

összefoglalóan megállapítható, hogy a 
franciaországi Montpellier-ben megtar
tott ez évi nemzetközi hadtörténelmi 
kollokvium hozzájárult a nemzetközi tu
dományos együttműködés fenntartásához 
szakterületünkön. Ezért elsődlegesen a 
francia rendező szerveknek jár köszönet, 
akik mindent megtettek ennek biztosítá
sára. 


