
uráli forradalmi eseményekben is részt 
vett. Avel Jenukidze nem vett részt rend
szeresen a Politikai Bizottság ülésein, 
minthogy nem volt e testület tagja. A 
szovjet sajtóban Tuhacsevszkij marsallá 
történt kinevezése a másik négy hadve
zér: Jegorov, Vorosilov, Bugyonnij, Blü-

Történettudományi és tudománytörté
neti kutatóink még manapság is lebe
csülik a régi térképek forrásértékét. En
nek egyik oka alighanem az, hogy sem 
egyetemi és főiskolai oktatásunk nem ad 
ilyen irányú képzést, sem a magyar nyel
vű kézikönyvekben nem található erre 
vonatkozó utalás és hivatkozás. Ám van 
egy másik, nem kevésbé fontos ok: a tér
képeket használni kívánó kutatók alig-
-alig jutnak olyan katalógushoz, amely 
tájékoztatást nyújtana a könyv- és tér
képtárakban őrzött, kartográfiai jellegű 
forrásanyagokról. 

Az elmúlt években kétségtelenül tör
tént némi előrelépés ezen a téren. A le
véltári központ megkezdte a feldolgozott 
levéltári térképanyag folyamatos közlé
sét; az MTA Könyvtára kiadta Mikoviny 
Sámuel térképeinek jegyzékét, az ELTE 
Térképtudományi Tanszéke pedig Karács 
Ferenc metszeteinek listáját közölte. 
Mindezek azonban bizonyos mértékig 
csak részlettájékoztatást nyújtanak. A le
véltárakban őrzött kéziratos térképanyag 
nagyrészt kataszteri, határ- és folyamfel
méréseket tartalmaz; míg egyes szemé
lyek munkái — legyenek azok bármilyen 
kiemelkedők — mindenképpen korláto
zott körre szorítkoznak. (Mindezzel nem 
kívánom lebecsülni, vagy csökkenteni az 
említett munkák értékét!) 

Éppen ezért örvendetes, hogy a Had
történelmi Intézet és Múzeum közel fél
millió térképet őrző Térképtára egy ál
talános — bár az egész gyűjteménynek 
csak kis részletét tartalmazó — kataló
gust adott ki Csendes László szerkeszté
sében az egykori Habsburg Birodalom, 
ill. Osztrák—Magyar Monarchia területét 
ábrázoló, 1700—1919 közti, különféle célú 
térképekről. A jegyzék mind a nyomta
tott, mind a kéziratos térképeket felöleli, 
azokról a címleírás mellett egy mondatos 
annotációt is ad. A katalógushoz dr. Godó 
Ágnes alezredes írt átfogó előszót. 

A jegyzéket rövid bevezető és Előszó 
nyitja meg, amelyek a Hadtörténelmi 

her kinevezésével egyidejűleg jelent 
meg, s nem később, ahogyan a szerző ál
lítja. A hibák, tévedések felsorolását 
még lehetne folytatni. Ez a rangos téma 
felkészültebb és objektívebb szerzőt is 
megérdemelt volna. 

Kun Miklós 

Térképtár gyűjteményéről, ill. a kataló
gusról adnak rövid útbaigazítást. Ezt kö
veti a 143 oldalra terjedő jegyzék. A tér
képek részletes felsorolását a rövidítések 
feloldása, az igen részletes személy- és 
.helységnévmutató, valamint az ügyesen 
összeállított tárgymutató zárja le.^ Na
gyon hasznos az utolsó oldal rövicl in
dexe, amely a Hadtörténelmi Térképtár 
beosztásának tagozódását mutatja be, így 
a másfajta térképeket keresőknek is tám
pontot nyújt. 

A térképek listája két, ellentétes szem
pontot próbált egyesíteni. Egyrészt — 
már csak terjedelmi, és nyilván kiadási 
okokból — az összeállítók rövidségre tö
rekedtek, másrészt minden egyes címle
írásban elegendő információt igyekeztek 
összesűríteni ahhoz, hogy a kutatók kellő 
tájékoztatást kaphassanak a térkép jel
legéről. Az egyes címleírások így lénye
gében a következő fontosabb adatokat 
tartalmazzák: 

1. A főcím élén a katalógus-sorszám 
(folyamatos számozással), jobb oldalon 
pedig a térképtári jelzet áll. 2. A térkép 
címe, ill. ennek híján a tartalmát jelző 
felirat, a leírás nyelvén (magyar, német, 
francia, olasz stb.), lehetőleg teljes terje
delemben. Egyes esetekben — amikor ezt 
a címfeliratban feltüntetik — itt találjuk 
a térkép szerkesztőjének, vagy készítőjé
nek nevét is, nagy betűkkel kiírva. 3. A 
térkép kiadási éve, kiadója, nyomtatója 
(vagy rajzolója), méretaránya, a nyom
tatási tükör — ill. a rajzolt térkép kereté
nek — mérete, centiméterekben. 4. A tér
kép egyéb jellemzői, pl. van-e rajta jel
magyarázat, színkulcs (és színes vagy 
színezett-e), mérték, hegyrajz típusa, jel
lege, a névírások és helységnevek jelle
ge, a térkép egészének jellege (pl. fali
térkép, önálló lap, sorozat, atlasz stb.), 
esetleg az is, hogy milyen mű melléklete
ként készült. 5. A részletes címleírás után 
egy mondatnyi annotáció a térkép tar
talmáról, jellegéről, vagy más vonatko
zású jelentőségéről tájékoztat. 

FÖLDABROSZOK, MAPPÁK, TÉRKÉPEK KATALÓGUSA 

(Hadtörténelmi Térképtár, Budapest, 1981. 199 o.) 
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A címleírás — megítélésem szerint — 
általánosságban jól megoldott. Nem nö
veli feleslegesen a terjedelmet, de min
den adatot tartalmaz, amely a katalógus 
használóját már előre is tájékoztatja. Na
gyon fontos, hogy a leírást követő, tájé
koztató adatfelsorolás nem csak a könyv
tár, ill. térképtár használóját informál
ja, hanem arra is alkalmas, hogy más 
könyvtárak, gyűjtemények saját térké
peiket a katalógussal azonosíthassák, 
esetleg hiányos adataikat kiegészíthessék. 
Ugyancsak fontos szempont az is, hogy a 
leírás mintát ad azoknak a történész ku
tatóknak, akik tanulmányaikban a fel
használt térképekre hivatkoznak. (Sajnos 
sok, ilyen adatokat felhasználó cikk és 
könyv csak hiányosan írja le a felhasz
nált térképek adatait.) 

A katalógus 589 tételt sorol fel (egyik
másik tétel azonban önmagában is több 
lapot tartalmaz). A tárgy- és témamuta
tóban az alábbi fő térképcsoportokat lát
juk megkülönböztetve: 

Egyházmegyei térképek (9 tétel), Erdő
gazdasági (53), Felmérési (34), Gazdasági 
(26), Határtérképek (32), Háromszögelési 
(12), Hegyrajzi (6), Ipari, bányászati (10), 
Katonai menettérképek (8), Katonai tár
gyúak (58), Közigazgatási (23), Közleke
dési (16), Mezőgazdasági (8), Nemzetiségi, 
népességi (25), Néprajzi (38), Oktatási (3), 
Posta-, távíró-, telefon- (12), Posta-, út-, 
távírda- (1), Postatérképek (16), Posta
úttérképek (18), Posta, vasút, távíró- (2), 
Posta-, vasút- (4), Távíró-, telefon- (2), 
Távirdai térképek (3), Természetföldrajzi 
térképek (5), Történelmi vonatkozásúak 
(24), Turista- (43), Úttérképek (61), Üt-, 
vasút- (11), Vasúttervezési (6), Vasúttér
képek (71). 

Megjegyzendő, hogy hasonló tartalmuk 
révén néhány témacsoportban több átfe
dés is előfordul, vagyis egyes térképek 
két, vagy több témacsoportban is szere
pelnek. (Ezért van az 589 térképnek 640 
adata!) Hasznos és célszerű, hogy a té
maindex az idegen nyelvű témamegje
lölő címeket is közölte, azzal az utalással, 
hogy melyik magyar nyelvű tárgyszónál 
lelhető meg. Ugyanígy nagyon célszerű 
volt a határainkon túli, de egykor a tör
ténelmi Magyarországhoz tartozó helysé
gek magyar neve mellett a mai nevet is 
közlik. 

A hasonló katalógust kiadni szándéko
zó könyvtárak, térképgyűjtemények szá
mára útmutató lehet az alkalmazott rö
vidítések jegyzéke. Amíg a könyvek cím
leírásánál ma már országos egyezmény 
és szabvány írja elő a címleírás módját 
és rövidítéseit, a térképeknél használha
tó módokról és rövidítésekről ilyen meg
állapodás nincsen. Ebből a szempontból 
érdemes a jövőben figyelembe venni a 

Hadtörténelmi Térképtár jegyzékeit, már 
csak az egységes megoldások miatt is. 

Általában elmondhatjuk, hogy a Tér
képtár munkatársai szép és értékes mun
kát végeztek, amelynek folytatása nem 
csak kívánatos, de szükséges is. A törté
nészeknek nem csak jól használható se
gédkönyvként szolgálhat, hanem ösztön
ző is lehet a térképek fokozottabb fel
használására. 

Nem hallgathatom el azonban néhány 
fenntartásomat, ill. kifogásomat sem. 
Ezek közül a leglényegesebb alighanem a 
katalógus áttekinthetőségére vonatkozik. 
A térképek felsorolása ni. a katalógus 
növekvő sorszáma szerint történt. Ez 
helytálló és indokolt lenne, ha csupán 
egy fajta térképek felsorolásáról lenne 
szó. (Még ez esetben is meggondolandó az 
időrendiség kérdése!) Ám ez a katalógus 
31 témába sorolt térképeket tartalmaz. 
Helyesebb lett volna a jegyzéket témák 
szerint, azon belül pedig időrendben ösz-
szeállítani. A jelenlegi módszer szerint 
a felsorolásban pl. egy 17. században ké
szült történelmi térkép (128. sorszám) 
után a Monarchia egészségügyi térképe 
következik 1858-ból, majd pedig egy 
1943. évi kiadású történelmi atlasz (130. 
sorszám), stb. 

Ez a felsorolási mód kissé megnehezíti 
a használatot, hiszen a kutatók általában 
egy bizonyos tárgyra vonatkozó, vagy 
meghatározott korból származó .térképe
ket keresnek. A katalógusbeli jelzet sze
rinti felsorolás nem indokolja a gépies 
jegyzékbe foglalást, mivel ez amúgy is ug
rásokat, hézagokat tartalmaz. A tárgymu
tató feltünteti ugyan, hogy egyes témák 
mely sorszám alatt találhatók, de ez ál
landó ide-oda lapozgatással jár, meglas
sítja a kikeresést (és gyorsan tönkrete
szi a könyvet), emellett nem ad időren
di útmutatást. A jövőben a vegyes tár
gyakat tartalmazó katalógusokat feltétle
nül téma szerint kellene csoportosítani. 
(Bár ez a feldolgozókra tagadhatatlanul 
többletmunkát ró.). 

Voltaképpen nem számíthatjuk hibá
nak, hogy a jegyzék többször átlépi a 
címben megadott — 1700—1919 közti — 
időbeli korlátot. Találkozunk 17. sz-beli 
térképpel éppen úgy, mint 1968-as ki
adással. Itt csupán arra kellene ügyelni, 
hogy ezek más, a vonatkozó időszakot 
felölelő katalógusból ne maradjanak ki. 

Inkább technikai hiba a névmutató ön
magára való utalása. A 170. oldalon pl. 
az 5. sorban azt látjuk, hogy Kočevje 
helység megtalálható a Kočevje helység 
neve alatt (oldalszám, ill. sorszám nin
csen) ; két oldallal odébb, a 8. sorban is
mét csak azt kell olvasnunk, hogy Makód 
község azonos Makóddal. 
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Mindez azonban nem csökkenti a ka
talógus értékét és nem érinti annak na
gyon fontos szerepét mind a térképtör
téneti, mind a történelemtudományi ku
tatásokban. Várjuk a következő kötetek 

A folyóirat 7. számából érdemes meg
említeni D. Szuhorukov: „A légideszant-
tok második világháború folyamán tör
tént alkalmazásának tapasztalataiból le
vont következtetések" című általánosító 
tanulmányát (1981. 7. sz. 67—74. o.). A 
szerző a bevezető részben megállapítja, 
hogy a légideszantok alkalmazásának el
mélete a Szovjetunióban született meg. 
A megszületés kapcsolódik más harcesz
közök, mindenekelőtt a harckocsik, a lé
gierő és egy új fegyvernem, a légideszant 
csapatok fejlődéséhez, valamint a táma
dó mélységi hadművelet elméletének ki
dolgozásához. Az elmélet tételeinek he- ' 
lyességét ellenőrizték a Moszkvai, Lenin
grádi, Kievi és Belorussziái katonai kör
zet területén végrehajtott gyakorlatokon. 

Az elmélet és a gyakorlat fejlődésének 
fontos szakaszává vált a második világ
háború, amelynek folyamán a légide-
szantokat először alkalmazták nagy mé
retekben, különböző feladatok megoldá
sára és különféle összetételekben. A leg-
tipikusabbak azok a deszantok voltak, 
amelyeket az arcvonalon támadó csapa
tok érdekében és velük együttműködve 
alkalmaztak. Ezek mintegy a magasabb
egységek hadműveleti felépítésének sajá
tos elemeit képezték. 

Az egyik 'csoportot azok a deszantok 
képezték, amelyeket a támadó maga
sabbegységek érdekében alkalmaztak, és 
amelyek hadműveleti, hadműveleti-hadá
szati besorolásba tartoztak. Ezek rend
szerint egy, vagy több légideszant egy
ségből álltak. Az arcvonaltól 50—100 km 
távolságra dobták ki őket. Ide lehet so
rolni a Szovjet Hadsereg deszantjait 
Vjazma és Juhnov térségében (1942), va
lamint a Dnyepernél (1943); a fasiszta 
német csapatokét Belgiumban és Hollan
diában (1940) ; az angol—amerikai csapa
tokét Hollandiában (1944) és a Rajnánál 
(1945). Ehhez a csoporthoz közel álltak 
azok a deszantok, amelyeket a nagy ten
geri deszanthadműveletek folyamán dob
tak le azzal a céllal, hogy foglalják el az 
ellenség partmenti védelmi állásait, va
lamint a hátrább levő, a tartalékok fel

mielőbbi megjelenését és szeretnénk lát
ni más térképgyűjtemények hasonló, 
hasznos katalógusát. 

ifj. Bartha Laios 

vonultatása szempontjából kulcsfontos
ságú helyeket és körzeteket (Szicília 1943, 
Normandia, Dél-Franciaország 1944). 

Azok a deszantok, amelyeket a maga
sabbegységek védelmi övezetében dob
tak le, harcászati jellegűek voltak, mé
retük rendszerint nem haladta meg a 
zászlóaljat, az ezredet, és a távolságuk 
pedig a 20—30 km-t. Feladatuk volt a 
kulcspontok elfoglalása és megtartása 
mellett: a tüzérség megsemmisítése a lö
vegállásokban, parancsnoki pontok, hír
adósközpontok, lőszerraktárak, hidak és 
más fontos objektumok megsemmisítése. 

A másik csoportba azok a deszantok 
tartoztak, amelyek önálló hadműveleti
hadászati jellegű feladatokat oldottak 
meg, egyes területek, sőt államok elfog
lalásáig (Norvégia elfoglalása 1940-ben, 
Kréta elfoglalása 1941-ben). Ezekbe légi
deszant egységeken kívül gyalogos egy
ségeket is bekapcsoltak. A hadműveleti-
hadászati deszantok alkalmazása a légi
deszant hadművelet formáját öltötte. 

A háború folyamán alkalmaztak kis
méretű, speciális rendeltetésű deszanto
kat is, pl. távoli repülőterek és a rajtuk 
levő repülőgépek megsemmisítésére, ipari 
és más objektumok megvédésére vagy 
megsemmisítésére, új harceszközök meg
semmisítésére stb. Az ilyen deszantok 
közül meg lehet említeni a Franciaor
szágban levő német radarállomás elfog
lalását célzó angol—amerikai deszantot 
(1942), a nehézvíz üzem megsemmisítését, 
Norvégiában (1943), stb. Az ilyen deszan-
tokba felderítő-diverziós osztagot is be
kapcsoltak. 

A cél megsemmisítése mellett a deszan
tok magukra vonták az ellenség tartalé
kait, és ezzel nemcsak gyengítették az el
lenség ellencsapásainak és ellentámadá
sainak erejét, hanem nehezítették azt is, 
hogy ezeket a megfelelő időben és irány
ban hajtsák végre. Fontos* az is, hogy a 
deszant megjelenése és aktív tevékeny
sége gyakran megdöbbentő hatást gya
korolt az ellenségre. Ez különösen az eu
rópai háború elején mutatkozott meg. 

Azoknak a légideszant hadműveletek-

VOENNO-ISZTORICSESZKIJ ZSURNAL 
(Szovjetunió) 
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