
Magyarországról a Horthy-fasizmus ne
héz éveiben sok tízezren vándoroltak 
Franciaországba munkát keresni. Az 
1919-es proletárforradalom bukása után 
emigrált magyar kommunisták mellett a 
Spanyol Köztársaság veresége után átme
nekült magyarok is megtalálták -a kap
csolatot a francia hazafiakkal. Az erdők
ben szerveződő csoportok — a maqui-
sard-ok — állandó rettegésben tairtották 
a megszállókat és tiszteletet vívtak ki e 
névnek az egész haladó Európában. A 
Vörös Hadsereg 1943. évi győzelmei je
lentős ösztönzést adtak a mozgalomnak, 
mely egyre több franciaországi magyart 
vont körébe. 1944-ben már 20 magyar 
fegyveres csoport működött. Az 1943 »no
vemberi Manouchian-per világszerte is
mertté vált, ebben három hónapi kín
vallatás után 23 „idegent", köztük három 
magyart, Boczor Józsefet, Elek Tamást 
és Békés (Glasz) Imrét gyilkolták meg. 
A partizán (maquis) csoportokon kívül 
a bányavidékeken magyar frányász ellen
állócsoportok végeztek felvilágosító, sza
botázs- és fegyveres harci tevékenységet. 

Belgiumban szintén sok emigráns él t 
akikből több ellenálló csoport szervező
dött. A Compagnie Hongroise (magyar 
század) tagjaiból harmincan estek el a fa-
sisztákka] vívott elkeseredett küzdelmek
ben. 

Az ismertetett tanulmánygyűjtemény 
a Magyarország területén és Európában 
kibontakozott antifasiszta ellenállási 
mozgalom sokszínű elemzését nyújtja. 
Magyarország sajátos helyzetének ismer
tetésével tárja fel azokat a körülménye
ket, amelyek az ellenállási mozgalom le
hetőségeit behatárolták, vagyis igyekszik 
választ-adni arra a kérdésre, miért volt 

Tapasztalható, hogy az elmúlt években 
egyaránt növekszik az érdeklődés szak
emberek, laikusok és gyűjtők körében 
térképeink (térképmásolataink) térkép
írásunk, a térképkészítés technikája és 
az elkészült térképszelvényeken fellelhe
tő gazdag forrásadatok szakszerű felhasz
nálása iránt. Az érdeklődés fokozódása-

kisebb méretű, mint a hitleri megszállás 
k alatt álló más európai országokban, 
z Pozitívuma a könyvnek, hogy részleté
rt sen tárgyalja a magyar kommunisták 
a szerepét az antifasiszta mozgatom, vala

mint a fegyveres ellenállás előkészítésé
ben és megszervezésében, a budapesti és 
vidéki csoportok tevékenységének irányí
tásában. Ü j szerűen szemlélteti az anti-

Í fasiszta harc és a demokratikus átalaku-
B. lás szükségszerű összekapcsolódását. 
.̂ A kérdés ilyen módon történő feldol

gozása — a Magyarországon és Európá-
:, ban vívott harcok párhuzamos bemuta-
t tása — minden eddigi kiadványnál telje-
r sebb képet ad a magyar antifasiszta moz

galomról és fegyveres ellenállásról. 
Rendkívül értékes a kötet illusztrációs 

anyaga. Jó néhány eddig ismeretlen fény-
ni kép, dokumentum szerepel a tanulmá-
t nyok mellett, és több térkép mutatja, hol 
;. küzdöttek partizánok itthon és külföl-
1 dön, hol harcoltak a Budai önkéntes Ez

red katonái Buda utcáin, hol voltak az 
ellenálló csoportok támaszpontjai. Jelen-

:. tős segítséget ad a könyv végén találha-
;, tó névmutató. 

Antifasiszta hagyományaink további 
r kutatása és feltárása, értékeinek gondos 

ápolása fontos feladata internacionalis
ta, hazafias nevelőmunkánknak. A fa
sizmus ujjáléledt számos országban. 
Rendkívül .fontos tehát annak megérté-

j se, hogy a fasizmus nem csupán múlt, ha-
1 nem. napjainkban is jelentkező veszély. 
i A kötet ötletes nyomdatechnikai és 

szerkesztési megoldásai nemcsak kieme
lik a gazdag tartalmi mondanivalót, ha
nem fel is keltik az olvasó érdeklődését 
a könyv iránt, 

i Windisch Aladárné 

nak talán az az oka, hogy az elmúlt év
tizedekben szerencsésen egybeesett ez 
egyre terebélyesedő helytörténeti kuta
tási igény természeti értékeink védelmé
vel, felújításával, valamint az a felisme
rés, hogy történelemkutatásunkban régi 
térképeink alaposabb feltárása hozzáse
gíthet bizonyos hipotézisek igazolásához, 
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esetleg cáfolásához. Tapasztalható, hogy 
fokozódik a régi térképeknek, mint kul
túrtörténeti tárgyaknak és mint műalko
tásoknak a cseréje is. 

A megnövekedett kutatói igények jobb 
kielégítése érdekében az elmúlt években 
szaporodtak a „térképhistória" tárgykö
réhez kapcsolódó különböző igényeket 
kielégítő kiadványok. Ezeknek a kiadvá
nyoknak jellemzője azonban általában 
az*hogy a térképkészítés történetének és 
a régi térképek lehetséges felhasználásá
nak csupán egy-egy időszakát, illetve 
egy-egy szakterületét ölelték fel. Érezhe
tően hiányzott egy olyan közérthető, ha
zai térképírásunk fejlődését nemzetközi 
keretbe helyező és történelmi korszak
hoz igaizító, a lehetséges felhasználás te
rületeit bemutató kiadvány, amely min
den érdeklődőhöz eljuttathatta volna a 
munkához szükséges alapvető informá
ciókat, illetve ismereteket nyújthatott 
volna azoknak, akik e kérdésekkel csak 
napjainkban kezdenek foglalkozni. 

Szerencse, hogy az érdeklődés fokozó
dása egybeesett a Magvető Kiadó „Gyor
suló idő" sorozatában megjelenő „Tér
képhistória" című kiadvány közreadásá
val. A ' jó megjelenésű, jól szerkesztett 
és már borítólapjával is figyelmet keltő 
kiadvány a Hadtörténelmi Intézet Tér
képtára vezetőjének, Csendes László al
ezredesnek tudományos igényű munkája. 

A könyv szerzője jó érzékkel mutatja 
be a térképkészítés történetét, hazai gya
korlatát és jeles művelőit, a térképkészí
tés technikájának fejlődését, legfonto
sabb állomásait és .alkalmazott eszköze
it. Végigvezeti az olvasót a magyair tér
képkészítés kezdeteitől — az 1528. évi 
Lázár térképtől — a különböző ábrázolá
si módokon keresztül az első katonai fel
mérés rendkívül értékes anyagának rész
letes ismertetéséig. Erénye a könyvnek, 
hogy a laikus olvasónak is eligazítást ad 
a régebbi korok térképeinek a megérté
séhez, értékeléséhez. A műszereket ked
velők számára magyarázattal szolgál a 
különböző díszítőelemek vizsgálatához. A 
szerző bemutatja a napjainkban is hasz
nosítható értékes felvételeket, amelyeket 

a különböző szaktudományok használhat
nak fel. 

Ismerteti térképraktárainkban levő ré
gi térképeink közül azt a nagy, mind ez 
ideig feltáratlan térképcsoportost (szel
vényeinek száma több ezerre tehető), 
amely a további kutatómunka fontos te
rülete lehet és feldolgozása sok izgalmas 
eredménnyel kecsegtethet. 

A szerző külön fejezetben foglalkozik 
az „Országleírás" témájával és gyakorla
ti példák sokaságán keresztül bizonyítja, 
hogy térképfelvételezéssel egyidőbem ké
szített „írott" anyagban milyen hihetet
len tömegű információ rejlik. 

Az írott anyagot 14 — sajnos fekete
fehér színnyomású — melléklet egészí
ti ki azzal a céllal, hogy áttekintést ad
jon a térképírás fejlődéséről, valamint az 
ország területi felmérésének periodizálá-
sáról. A jól kiválasztott mellékletek, ha 
nem is tudják pótolni azt, amit a sok
színű eredeti szelvények nyújtmának az 
érdeklődőknek, alkalmasak arra, hogy a 
szöveges résszel egybevetve, bizonyos el
igazítást adjanak térképkészítő kultúránk 
fejlődéséről, legjelentősebb térképészeti 
emlékeinkről. 

Egyetlen értelemzavaró hibára lehet
ne talán felhívni a figyelmet: a könyv
ben a XVIII. századtól kezdődően is a 
„Monarchia" érdekében végzett kartog
ráfiai munka szerepel, holott 1867-ig 
csak a „monarchia" kifejezés lenne he
lyes, lévén a „Monarchia" a kiegyezés
sel született Osztrák-Magyar Monarchia 
általánosan használt rövidítése. Ez a kel
lemetlen betűhiba a könyv előállítása so
rán sajnos elkerülte a figyelmet, 

A könyv szerzője példák egész sorával 
bizonyítja, hogy a térképek egyrészt a 
földrajzi-természeti környezet változásá
nak megismeréséhez, másrészt az azóta 
eltűnt tereptárgyak, régi épületek, ro
mok stb. meghatározásához, az országle
írás pedig — ezen túlmenően — a tele
pülések akkori külső és belső képének 
rekonstruálásához nyújt segítséget a tör
ténészek, régészek, geográfusok stb. né
pes táborának. 

N. Ipoly Márta 
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