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Manapság egyre fontosabb és nagyobb je
lentőségű a világban zajló hadiesemények, 
hadjáratok térbeli elhelyezése, pontos földraj
zi körülhatárolása. Elég, ha csak az európai 
fül számára meglehetősen idegenül csengő af
ganisztáni, iraki, közel-keleti, kaukázusi föld
rajzi nevekre gondolunk, amelyek szinte nap 
mint nap felbukkannak a médiák tudósításai
ban. А XX. század kiemelkedő hadtörténeti 
eseményeit, többek között a két világháború 
menetét, fontosabb csatáinak, hadjáratainak 
lezajlását, a frontvonalak változását szintén 
érdemes nyomon követni atlaszok, térképek 
segítségével, hiszen így érthetőbbé válhat 
példának okáért az egyes hadvezérek döntése
inek háttere, jobban áttekinthetjük az egyik 
vagy másik hadviselő fél által meghódított te
rület kiterjedését. 

A német szerzőpáros által összeállított 
munka első kötete az első világháború törté
néseit tematikus atlasz formájában tárja az ol
vasó elé. A művet első világháborús világtér
kép nyitja, amelyen jól kivehető, hogy a 
különböző államok közül, melyek tartoztak az 
egyik vagy másik nagy szövetségi rendszer
hez (antant, Központi Hatalmak), illetve ma
radtak semlegesek. A következő ábrán feltün
tetik a német hadtestek békeállomáshelyeit, 
továbbá bemutatják Németország és a szövet
séges Osztrák-Magyar Monarchia felvonulá
sát 1914 nyarán, az ellenségeskedések megin
dulásakor. A világégés fő hadszínterének vé
gig a főként Franciaország és Belgium terüle
tén húzódó nyugati front számított, ezért ma
gától értetődő módon a mű írói is elsősorban 
az ott zajló események bemutatására összpon
tosították figyelmüket, azt nagy részletesség
gel, összesen harmincoldalnyi terjedelemben 
tárgyalják. Az orosz vagy keleti front esemé
nyei tizenegy oldalon kerülnek bemutatásra, 
együtt az osztrák-magyar hadműveletekkel, 
kiemelve a német szempontból fontosnak tar
tott történéseket, pl. a tannenbergi, valamint a 
Mazúriában 1914 szeptemberében és 1915 
februárjában lezajlott csatákat. 

A mellékhadszíntérnek számító balkáni, 
olasz és török frontokon, valamint az Európán 
kívül, Afrikában és a Távol-Keleten zajlott 

események, hadműveletek is megelevenednek 
az atlasz lapjainak segítségével, azoknak azon
ban a mű készítői kevesebb figyelmet szentel
tek. A balkáni front eseményei mindössze 
nyolc oldal terjedelmet kaptak, amiben már a 
Románia elleni 1916-os hadmüveletek is ben
ne foglaltatnak. Az olasz hadszíntéren zajlott 
harcokat mindössze öt oldalon mutatja be az 
atlasz (jellemző módon ott csak 1917 október 
végén jelentek meg nagyobb tömegben a né
met csapatok), a török front eseményei szin
tén öt, a tengereken zajlott háború hatoldalnyi 
helyre szorult. A volt német gyarmatokon le
folyt események valamint a háború utáni Eu
rópa területi változásainak bemutatására egy
aránt három oldalt szenteltek. 

Több különleges, más művekben eddig 
nem, vagy csak részleteiben látható, kétségte
lenül rendkívül hasznos tartalmú és érdekes 
térkép, ábra is bekerült a kötetbe: így például 
a török hadsereg iraki és kaukázusi fronton 
végbement harcai; a kínai Csingtau német ha
dikikötő 1914 őszi japán ostroma, ahol az 
SMS KAISERIN ELISABETH osztrák-ma
gyar cirkáló több mint 300 haditengerésze a 
németekkel együtt küzdött és esett japán ha
difogságba; a belgiumi Antwerpen 1914 októ
ber elején, németek által történt elfoglalása; 
az 1917 novemberi Cambrai-i tankcsata tör
ténései. 

Ha meg kellene fogalmaznunk, hogy meny
nyiben tér el a mű első kötete a korábban, fő
leg a két világháború között megjelent, a fel
használt irodalomjegyzékben is szereplő 
különböző tematikájú hadtörténeti atlaszoktól, 
vázlatkönyvektől, vezérkari munkák mellék
leteitől, a katonai akadémiák, tanintézetek 
számára készült oktatási segédletektől, akkor 
a következő választ adhatnánk: elsősorban 
modern szemléletében, kiállításában, adatgaz
dagságában és megbízhatóságában. Utóbbira 
kiváló példa, hogy a feliratként előforduló 
magyar személyneveket (pl. az orosz fronton 
hadsereget vezénylő Tersztyánszky Károly, i l 
letve Kövess Hermann tábornokokét) min
denütt helyesen írják. Az atlasz azt nyújtja az 
olvasónak, ami a célja: áttekint, tájékoztat, 
orientál, további kutatásokra, böngészésre 



ösztönöz, valamint bemutatja hol is jártak 
német csapatok az első világháborúban. 

A kötet többek között ráirányítja a figyel
münket arra is, mennyire fontos és szinte nél
külözhetetlen napjainkban a különféle számí
tógépes programok alkalmazása a térképek, 
vázlatok, ábrák és könyvek elkészítése során. 

A számítógép segítségével készített színes 
térképek és ábrák segítségével könnyedén tá
jékozódhatunk a Központi Hatalmak és az an
tant szemben álló erőinek frontvonalait illető
en. A jól bevált szokásnak és a hagyomá
nyoknak megfelelően a német hadseregeket, 
csapattesteket kékkel, az antant-csapatokat pi
rossal jelölik. 

Birken és Gerlach kevesebb hangsúlyt he
lyeztek az osztrák-magyar szövetséges harca
inak bemutatására, így pl. a tannenbergi csata 
és gorlicei áttörés fontosabb, mint az 1914 
őszi galíciai harcok ábrázolása; az osztrák
magyar hadiflotta adriai ténykedéséről, pl. az 
1917. május 15-én lezajlott otrantói csatáról 
szó sem esik, ennyi elfogultság azonban a ré
szükről talán még megengedhető. 

A könyv használatát megkönnyíti, hogy a 
jelmagyarázatok segítségével az alkalmazott 
rövidítések könnyen feloldhatók. Nagy erénye 
a műnek, hogy a földrajzi neveket általában 
helyesen tüntetik fel, bár a magyar földrajzi 
nevek írásmódja néhol kívánni valót hagy 
maga után. A munka első kötetét részletes 
helységnévjegyzék és tárgymutató egészíti ki. 

A második kötet igen sommásan (mintegy 
három oldalon) foglalja össze az első világhá
ború kitörésének okait. A világégés előzmé
nyeit az 1866-os porosz-osztrák háborútól 
kezdődően táblázat segítségével vázolja fel, 
egy ábra a hadkötelezettség kor- és a haderő
nemek szerinti megoszlását részletezi Német
országban és Ausztria-Magyarországon. Egy-
egy ábra segítségével megismerhetjük a né
met hadtest, illetve hadosztály béke- és há
borús állományát, valamint az egész német 
szárazföldi haderő szervezeti felépítését, lét
számát, a német gyaloghadosztály és a német 
gyalogszázad menetoszlopának tagolódását. 
Megtudhatjuk, hogyan állt fel a német tüzér
osztály tüzelőállásban, milyen lövegtípusok
kal rendelkezett a német tüzérség, továbbá 
milyen fegyverek, anyagok, eszközök felett 
rendelkezett a német utásztelep az 1916-os 
Vcrdun elleni támadás során. 

A következő táblázat segítségével megis
merhetjük a német császári hadiflotta hajói

nak nevét és vízkiszorítását, egy további ösz-
szeveti a Központi és az antant-hatalmak 
szemben álló szárazföldi és tengeri erőviszo
nyait, egy másikból a főbb hadviselő országok 
hadseregeiben, illetőleg haditengerészeténél 
használatos rangokat követheti nyomon az ol
vasó. Megismerkedhetünk a brit, a francia, a 
török, az osztrák-magyar fegyveres erő béke-, 
és az 1914-es mozgósítás utáni, valamint 
Ausztria-Magyarország hadiflottájának mobi
lizálás utáni hadrendjével. Az olvasó megtud
hatja a német ezredek hadseregen belüli ha
gyományos elnevezéseit, egy táblázat a nyu
gati front 1917-ben lezajlott néhány nagyobb 
csatájában szemben álló brit, francia és német 
lövegek számát veti össze. Egy táblázat a né
met tengeralattjárók által elsüllyesztett keres
kedelmi és hadihajók tonnatartalmát részlete
zi, egy másik a nyugati fronton mindkét 
oldalon elszenvedett repülőveszteségeket tag
lalja, egy pedig a világháborúban részt vett 
országok teljes emberveszteségét veszi számba. 

Néhány számítógépes grafika, szerkezeti 
rajz a különböző német, illetve brit lövegeket 
(pl. a híres német 42 cm-es „Dicke Bertha" 
mozsarat), a német gyalogság fő fegyverét 
képező 98 M Mauser-puskát, az 1914-1918 
között használt német és brit géppuskákat, 
harckocsikat, repülőgépeket, továbbá a 
DREADNOUGHT brit csatahajót és az U-139 
német tengeralattjárót mutatja be. 

A második kötet lexikon-részében a világ
égés csatahelyeiről, ismertebb földrajzi és 
személyneveiről, szervezeti, hadászati és har
cászati alapfogalmakról, a szembenálló felek 
által gyakorta használt fegyverekről, a leg
gyakrabban adományozott kitüntetésekről, 
hadiszállító cégekről találunk egy-egy rövid, 
néhány soros magyarázó szócikket mintegy 
hatvan oldal terjedelemben, amelyekhez né
hány korabeli fénykép, dokumentum, számí
tógéppel készült táblázat, magyarázó ábra já
rul illusztrációként. 

Fel kell hívnunk a figyelmet a mű máso
dik kötetének hiányosságaira is. A szerzők 
mindössze két, 1990 után megjelent német 
nyelvű szakirodalmat használtak fel a kötet 
összeállításakor. A szövegben kisebb tárgyi 
tévedésekre is rábukkanhatunk, pl. osztrák
magyar részről nem 7 800 000, hanem közel 
9 ООО 000 ember vett részt a világháborúban, 
a gyalogsági tábornok, lovassági tábornok és 
táborszernagy azonos rangosztályt képezett a 
Monarchia haderejében, a könyv írói azonban 



helytelenül csak a lovassági tábornokot és a 
táborszernagyot tüntetik fel a rangok ismerte
tésénél. A lexikonból hiányoznak a dunai bi
rodalom első világháborús szereplésére vonat
kozó tárgyszavak. 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy fel
tétlenül hiánypótló, mindenki által jól hasz
nálható, az eddig megjelent hasonló jellegű 
angolszász munkákhoz képest szemléletében 
és tárgyilagosságában többet nyújtó ismeret
terjesztő mű született, amely, bár elsősorban 
nem a szakmai közönségnek íródott, történé
szek számára is hasznos lehet. A középiskolai 
és a felsőoktatásban viszont kiválóan haszno
sítható: az 1914-es mozgósítástól a háborút 
lezáró békerendszerig ad átfogó képet a világ
háborúról - német szempontból. 

A könyv használhatóságát és eladhatósá
gát még inkább növelte volna, ha a szerzők 
CD-ROM mellékleten is hozzáférhetővé te

szik a térképeket és a lexikont, így a kötetben 
bemutatott csaták, események, személy- és 
helynevek, adatok könnyen visszakereshetők 
lennének. 

Ez a munka is felhívja a figyelmet arra, 
milyen nagy szükség volna egy kifejezetten 
az Osztrák-Magyar Monarchia első világhá
borús hadműveleteit hadszínterenként részle
tesen tárgyaló, az elfoglalt területek nagysá
gának változását, a frontok alakulását, a ma
gyar kiegészítésű csapattestek szereplését rész
letekbe menően, magyar nyelven és magyar 
szempontból is bemutató, sok kiegészítő in
formációt nyújtó atlasz, térképgyűjtemény 
megjelentetésére: nagy segítséget jelenthetne 
a kutatóknak, a hallgatóknak és a tanulóknak, 
valamint a hazánk hadtörténelme iránt érdek
lődő olvasóknak a világháború történései kö
zötti eligazodásban. 

Ballá Tibor 

ALEXANDER GRUJOV 

P U S K A P O R O S T A V A S Z 

(Balkáni, Szófia, 2005, 358 o.) 

A történészek számára az első és a máso
dik világháború egyformán fontos. A közér
deklődés azonban nem követi - sosem követte 
- a szakmát (s nem is biztos, hogy követnie 
kellene). Az első világháborút messze sodorta 
az idő, a figyelem lassan elfordult felőle. A 
történelem aktuálisabb témákat vetett fel, így 
az 1956-os forradalmat és szabadságharcot 
vagy a kommunista-szocialista éra közelmúlt
ját. A második világháború iránti érdeklődés 
ezzel együtt is napjainkig élénk. 

A XX. század közepén az emberiséget súj
tó hatéves világégés szakirodalma több termet 
megtölt. Az e tárgyban megjelent műveket 
négy fő csoportba lehet sorolni, annak ellené
re, hogy „tiszta" csoportok sosem léteztek, s 
akkor még nem szóltunk az alcsoportokról és 
az átmenetet képező alkotásokról. 

A legtöbb történész bizonyos szempontok 
szerint sorrendbe állítja a fő csoportokat, ám 
nyilvánvaló, hogy bármely besorolás bírálha
tó. Nem is biztos, hogy szükség van sorrend
re: mind a négy fő kategóriának megvan a 

maga helye és elvitathatatlan szerepe a törté
nelemtudományban. 

A rendelkezésre álló adatokat minél na
gyobb mennyiségben, különféle elvek alapján 
csoportosító, ám megítéléseket nem szükség
szerűen adó, s folyamatokat kevéssé felvázoló 
összefoglalók sorába tartozik például a „Ma
gyarország a második világháborúban" című 
lexikon, amely ábécérendben foglalja össze a 
korszakra vonatkozó ismereteket, még a lexi
konoktól is szokatlan adatgazdagságban. A 
rendszerváltozás után ez volt az első olyan 
munka, amely objektívan igyekezett megkö
zelíteni és bemutatni a Magyarország terüle
tén 1944-1945-ben harcolt idegen haderőket 
és tevékenységüket, köztük - nem utolsósor
ban - az 1945 késő telén-kora tavaszán a Dél-
Dunántúlon harcolt, egyidejűleg katonai meg
szálló hatóságként is működő bolgár 1. hadse
reget. 

Megvan a maga helye a memoár-iroda
lomnak is, amelynek közös jellemzője a rész
letes leírás, ám a memoárok adatai nem min-


