
THE WEST POINT ATLAS OF AMERICAN WARS* 

(New York, Frederick A. 

Az atlasz első kiadása 1959-ben je
lent meg, amelyről már dr. Takács 
József a Geodézia és Kartográfia című 
lap 1964. évi 4. számában adott egy 
rövid összefoglaló ismertetést. 

Ezt a kétkötetes hadtörténelmi at
laszt az Amerikai Egyesült Államok 
West-Point-i Katonai Akadémiáján 
szerkesztették, Vincent I. Esposito ez
redes vezetésével. A mű tartalmilag 
felöleli azokat a hadieseményeket, 
amelyekben az Egyesült Államok részt 
vett 1689—1953 között. Természetsze
rűleg így nem kerülhetett a munkába 
sok jelentős háborús esemény, mivel 
az USA ezekben nem volt közvetlenül 
érdekelve. (Napóleoni háborúk, Balkán
háborúk stb.) Az atlasz — néhány ki
vételtől eltekintve — a szárazföldi 
erők 'hadműveleteit ábrázolja, míg a 
tengeri, majd a légierők szerepét első
sorban a kísérőszövegben méltatja. 
Minden atlaszlapon csak egy térkép 

* Az amerikai háborúk West—Point-i atlasza. 

Praeger, 1964. .11. kiadás) 

van, a szövegi rész a térképpel szem
közti páratlan oldalon foglal helyet, 
így az események szövegi leírása és 
térképi ábrázolása együtt tanulmá
nyozható. 

Az egyes csaták, hadjáratok tanul
mányozásánál igen fontos tényező a 
földrajzi környezet vizsgálata. Az at
laszban szürke alaprajzon jelentetik 
meg a terepet, amelynek ábrázolása 
nem mindenütt következetes. A dom
borzatot csíkozással vagy lejtővonalak
kal ábrázolták — túlságosan vázlato
san. Ez különösen a nagyobb méret
arányú csatatérképeknél szembetűnő, 
ähol nincs semmi magassági adat, és 
a domborzat vázlatos megjelentetése 
sem nyújt megfelelő támpontot. Az 
egyszínű alaptérkép hátránya, hogy 
nehezebben különböztethetők meg az 
ábrázolt terület hadi fontosságú kom
ponensei: a vizek, utak, vasutak, er
dők stb. Az egymással szembenálló 
erőket kék és piros színnel ábrázolják; 
az amerikai, illetve velük szövetséges 
csapatokat mind a 'két ikötetben kö
vetkezetesen kék színnel jelölik. 

Nem tüntetik fel az egyes térképek 
méretarányát, viszont a mérföldes 
aránymértékből (1 mile = 1609 méter) 
ez könnyen kiszámítható. 

A rövidebb terjedelmű I. kötet 
(1689—1900) tematikájánál fogva tő
lünk ^messzebb eső és kevésbé ismert 
eseményeket dolgoz fel. A kötet elején 
az amerikai polgárháború (1862—1865) 
eseményeinek kronologikus áttekintő 
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táblázatát adják. Még a térképi rész 
előtt találjuk a jelkulcsot, amely a 
hadseregtől kezdve a századokig le
bontva megadja az egyes katonai egy-

1—3. Gyarmati háborúk a XVII. 
század végétől a különböző indián tör
zsek és a franciák ellen. Áttekintést 
kapunk az indián törzsek elhelyezkedé
séről Amerika keleti partvidékén. Ka
nada angol meghódítása erre az időre 
esik. Hat térképen (4—9) ábrázolja az 
atlasz az amerikai függetlenségi hábo
rút a XVIII. század végén, amely ered
ményeként létrejött az Amerikai Egye
sült Államok. Az 1812-es háborúval 
(10—12) három, míg a Mexikó ellen 
viselt háborúval négy térkép foglalko
zik (13—16). A kötet fő témája az ame
rikai polgárháború, a kapitalizálódó 
észak küzdelme a rabszolgatartó dél 
ellen (17—154. térkép). Részletes és 
alapos elemzést kapunk a háború ese
ményeiről. 

A spanyol—amerikai háború (1898) 
eseményeinek ábrázolásával (155—158. 
térkép) zárul az első kötet. Egy át
tekintő bibliográfiát találunk a kötet 
végén. 

A terjedelmesebb II. kötet (1900— 
1953) három témakört ölel fel külön
böző terjedelemben; az első világháború 
71, a második világháború 168, míg a 
koreai háború 15 térképen szerepel. 

Századunk technikai forradalma a 
hadviselésben is megmutatkozott. Ezt 
próbálták érzékeltetni a szerzők, akik 
a . jelkulcsi ábrázolás tekintetében ket
téválasztották a II. kötetet. Az első vi
lágháborúhoz külön jelkulcs tartozik; 
a katonai egységeket ezredekig lebontva 
ábrázolja. A második világháború 
idején már a modern hadviselés tar
tozékai; a légierők, páncélosok játszot
ták a fő szerepet, 'éppen ezért meg
változtatták a jelkulcsi ábrázolást. Mi
vel a második világháború eseményei
vel részletesebben foglalkozik a mun
ka, ezért helyenként lehetőség nyílt a 
zászlóaljak ábrázolására is. A kcrea'. 
háború jelkulcsa 'megegyezik a máso
dik világháborúéval. 

Az első világháború eseményeinek 
hadszínterekre bontott, 'kronologikus 
táblázata vezeti be az atlasz II. köte
tét. A térképek téma szerinti megosz
lására rányomja a bélyegét az a tény, 

ségek jelét. Megkülönböztető jelzést 
kaptak a különböző fegyvernemiek, 
ezenkívül a jelentősebb katonai ob
jektumok is. 

hogy az amerikaiak közvetlenül kato
nailag csak a nyugati fronton voltak 
érdekelve — 1917-től. így nyugati front 
eseményeit évekre bontva ábrázolják 
időrendi sorrendben, de elosztva a há
ború egyéb eseményei között. 

A teljesség igénye nélkül — párhu
zamosan az ismertetendő térképekkel 
— néhány hiányosságot, illetve hibát 
is szeretnék megemlíteni. 

1—3. A központi hatalmak és az 
Antant tervei, erőviszonyok. Az 1. tér
képen helyesebb lett volna a szem
benálló feleket 'megkülönböztethetően 
feltüntetni — másrészt, ami a térké
pek nagy részére szintén vonatkozik 
—, a szárazföld és a tengerek határát 
csak a kontúrvonal jelzi, de a vizeket 
a jobb áttekinthetőség kedvéért elő-
nyösebb lett volna legalább vonalasán 
rajzzal megjelölni. A 3. térképen 
Zalau-Zilak, Klasenburg-Kolozsvár és 
Bratislava (1914-ben!) szerepel, utóbbi 
a Dunától jóval északra. Nem tüntetik 
fel a Monarchia tartományhatárait. 

4—10. A nyugati front csatái 1914-
be'n. Pirossal a központi hatalmak, kék
kel az Antant csapatai vannak meg
jelölve. 4. térképen a német hadsereg 
támadását ábrázolják, hiányzik az alap
térképről az út-, illetve vasúthálózat, 
az Ardennek sincsenek feltüntetve. A 
megadott időpontban levő állásokat 
folytonos kék vonallal jelzik. 

11—14. A Marne melletti csaták. 
15—21. Kelet-poroszországi csaták 

1914-ben. 
22—27. A keleti front 1915 végéig. 

Sok helyütt a hadseregszállítás és ellá
tás szempontjából legfontosabb vasút
vonalak berajzolása meglehetősen hiá
nyos. Pl. a 22. térképen Katowice a 
sziléziai iparvidék egyik legfontosabb 
központja vasúti végállomásként sze
repel. Sók helyen pontatlanságok for
dulnak elő a névrajznál. A 23. térké
pen pl. Austria felírás Dél-Csehország-
ra vonatkozik. 

28—31. Harc a Dardanellák birtoklá
sáért. 

32—35. Verdun—Somme ímelletti csa
ták. Az Északi-tengeren vívott fontos 
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tengeri ütközetéket ábrázolják a 35. 
lapon. 

36—41. Keleti front 1916—1918. A 
frontvonalak elég pontatlanok; nyo
máshibaként tudható be, hogy a kék, 
illetve piros frontvonalak néhol át
nyúlnak egymásba. 

A magyarországi (helynevek nagyon 
pontatlanok. így pl. a 37. lapon sze
repel Csada-Békéscsaba, Hatseg-Hát-
szeg, Maros Vásárhely, Czik Szerada, 
Schossburg-Segesvár; a 41. lapon Buda 
és Pest külön városként szerepel. 

42—50. Olasz és balkáni front (42— 
45. ölsz, 46—50. balkáni front). A 46. 
lapon Montenegro Albánia részeként 
szerepel, Szófiát messze elkerüli a 
Belgrád—Istanbuli vasúti fővonal, a 
Marica folyó helytelenül Szófia mel
lett ered; ua. az Is'ker jóval rövidebb 
a kelleténél. 

51—57. Mezopotámia, Palesztina. 
Semmi sem utal arra, hogy a Holt
tenger egy hatalmas depresszióban fek
szik, 394 méterrel a tenger színe alatt. 

58—61. A nyugati front 1917-ben. 
62—71. A nyugati front iai8-ban. Itt 

vált aktívvá az amerikaiak részvétele 
a hadműveletekben. 

A kötet II. része a második világ
háborúval foglalkozik, amelyet hét na
gyobb alfejezetre bont. A jelkulcs előtt 
a háború áttekintő kronologikus táb
lázatát találjuk, ami nem teljes. Pl. 
Jugoszlávia 1941-es lerohanása nem 
szerepel benne. 

I. rész. Előzmények és a háború kez
dete. 

Az 1. térképen, amely feltünteti az 
első világháború utáni 'határváltozáso
kat, több 'hiányosságot találunk. így 
nem szerepel Németországtól Litvániá
hoz került Memel-vidék; Besszarábia 
részben átnyúlik Bukovinába, a határ
vonalak elnagyoltak. Pl. az erdélyi ro
mán határ esetében. 

A 2. térképen az 1938—39-es határ
változások esetében nem tüntetik fel 
a müncheni döntés magyar vonatkozá
sát. 

A 3—7. lapok a német—lengyel há
ború eseményeit ábrázolják (1939). A 
hegyrajz erősen elnagyolt. Pl. a 3. 
lapon a Magas Tátra és a Balti tóvi
dék morénái között jóformán semmi 
különbség sincs. 

A 8—10. lap a szovjet—finn hábo
rúval foglalkozik. Ä 8/a. térkép helye
sen kiemeli az ezer tó országának 
vízrajzát; viszont a pontatlan nyomás 

következtében nem minden víz kék 
színű; pl. a Ladoga-tó is szürke. 

II. lap. Norvégia megszállása. 
12—17. lap. A nyugati front 1940 ta

vaszán. 
18—22. lap. A balkáni hadjárat 

1940/41-ben. 
A II. rész a kelet-európai hadműve

letekkel foglalkozik. (23—45. lap.) Ter
jedelme nincs arányban a hadszíntér
nek a háború egész menetét befolyá
soló hatásával és jelentőségével. 

23—28. lap. Német támadás a Szov
jetunió ellen 1941Wben. A 23—24. lapon 
az 1941-es állapotokat tüntetik fel, de 
az 1938-as határokkal. A 25. lapon 
KárpátJJkrajnát különálló területként 
ábrázolják. 26/c. térképen Finnország 
régi, 1939 előtti határát mutatják. 

A 29. lapon az 1941—42. évi szovjet 
téli offenzívát ábrázolják; itt, Moszkva 
alatt szenvedték el a német fasiszták 
első nagy vereségüket. 

30—32. lap. 1942 nyári német offen
zíva. 

33—34. lap. A világtörténelmi jelentő
ségű Sztálingrádi csata. 

35—44. lap. A német fasiszták ki
űzése a Szovjetunió területéről. A 37. 
lapon Magyarország 'határai helytelenül 
vannak feltüntetve (1939-es határok). 
A visszacsatolt Észak-Erdélyt és a 
Délvidéket nem ábrázolják. A 44. la
pon az Albánia felírás Hercegovina te
rületére esd'k. 

45. lap. A szovjet hadsereg végső csa
pása 1945-ben. 

III. rész. 46—72. térkép. Nyugat
európai hadműveletek. 

A 46. térkép az Atlanti-óceánon ví
vott tengeralattjáró-háborúról és a szö
vetséges hatalmak veszteségeiről nyújt 
átfogó képet. (Több mint 14 millió t 
űrtartalmú 'hajót süllyesztettek el a 
németek.) Nem egészen egyértelmű, 
hogy 1942-ben a német uralom, illetve 
befolyás Dakarig kiterjedt Nyugat-
Afrikában. 

A 47. térkép a szövetséges hatalmak 
légitámadásainak [hadászati célpontjait 
tünteti fel. 

48—52. lapon a normandiai inváziót 
találhatjuk meg igen részletes feldol
gozásban. A szövetséges hatalmak ré
széről a második iront megnyitása 
már jóval korábban esedékes lett vol
na. Érdekes az ejtőernyős légideszantok 
ábrázolása, melyek segítették a partra
szállást. 
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53—57. A franciaországi hadmüvele
tek. A St. Lo-i áttörésnél alkalmazott 
szőnyegjbombázást külön feltüntetik. 

58—59. A német nyugati fal ellen: 
támadás. 

60—64. Az ardennesi és az elzász-
lotharingiai német ellentámadás. 

A 60. lapon feltüntetik a fontos 
utánpótlási vonalakat (olajvezetékeket). 
A csatornák ábrázolása 'hasonlít a mi 
vasútvonal jelzésünkhöz (64. lap). 

64—66. lap. A Rajna-vidék elfogla
lása. 

67—70. lap. Rajnától az Elbáig. 
71—72. lap. A végső offenzíva. 
IV. rész. Az észak-afrikai hadműve

letekkel foglalkozik; különösen a leg
jelentősebb ütközettél (El-Alamein). 

73—80. lap. Líbiai és egyiptomi had
műveletek, 1940—1943. 

81—88. lap. Északnyugat-afrikai had
műveletek 1943-ban. 

V. rész. 89—110. lap. Szicíliai, és 
olaszországi hadműveletek. 

89—93. A szicíliai invázió. 
94—110. A szövetségesek csigalassú

sága előrenyomulása Olaszországban. 
VI. rész. 111—168. lap. Japán elleni 

hadműveletek. 
A legrészletesebben a Japán elleni 

hadműveleteket tárgyalják a második 
világháború eseményei közül. Talán 
érthető is ez, mivel közvetlenül itt volt 
az USA legkorában érdekelve (1941. 
december 7-től) és az Amerikai Egye
sült Államok számára ez a háború 
tartott a legtovább. 

111—131. lapon a kezdeti japán of
fenzívát tárgyalják. Feltűnő, hogy az 
kínai tartományhatárokat (pl. Tibet) 
országhatárként tüntetik fel. Részlete
sen ábrázolják a Pearl Harbour elleni 
japán orvtámadást (115. lap). 

A 116. lapon Hong-Kong elfoglalása 
szerepel; a japánok áttörik a Gin 

drinker's line-t (az angolok, védelmi vo
nala). 

119—125. lap. A Fülöp-szigetek elfog
lalása a japánok által. 

132—140—144. lap. Szövetséges offen
zíva a Csendes-óceánon. Kiemelik a 
Guadalcanal-i ütközetet. 

145—150., illetve 153—160. lap. A Fü
löp-szigetek felszabadítása 1944—45. 

141—142. és 151—154. lap. Kelet
ázsiai szövetséges offenzíva. 

143. és 162. lap. Hadműveletek a 
Csendes-óceánon. 

163—165. lap. Okinawa megszállása. 
166—168. lap. Japán összeomlása. A 

Szovjetunió részvétele a japán elleni 
háborúban az atlaszban minimális sze
repet kap. 

166. lapon feltüntetik az amerikai 
bombázásokat japán városok ellen, ahol 
piros telt színnel kiemelik az elpusztí
tott városrészeket. Viszont a Hiroshi-
mára és Nagaszakira ledobott atom
bombák borzalmas hatását külön nem 
ábrázolják. 

Az atlasz III. fejezete a koreai há
borúval foglalkozik (1950—53). Jelkul
csa megegyezik a második világhábo
rúéval. A 2/a. térképen Koreaa több
színű hipszometrikus térképével talál
kozunk, amely megpróbálja érzékeltetni 
a nehéz terepviszonyokat. A 15. térkép
lapon végigkövethetjük a háború ide-
oda hullámzását, a dél-koreai agresszió
tól kezdve az 1953-as fegyverszünetig. 

A kötetet bő bibliográfiai anyag zár
ja. Sajnos névmutatót és tárgymutatót 
nem készítettek az atlaszhoz. 

Ez a kétkötetes hadtörténelmi atlasz 
— az említett hiányosságok ellenére is 
— jó áttekintést ad az érintett hábo
rúkról, csatákról. Térképanyagát és szó
végi részét is érdemes áttanulmányozni 
és mérlegelve egybevetni az eddigi fel
dolgozásokkal. 

Miczek György 
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