
ČESKOSLOVENSKÝ VOJENSKY ATLAS 
(Praha, Naše Vojsko — MNO, 1965. 376 o.) 

A közelmúltban megjelent csehszlo
vák katonai atlasz két nagy részre ta
golódik, az első földrajzi, a második 
hadtörténelmi térképeket tartalmaz. 
Ennek a nagy atlasznak az elkészíté
sében 319 szákemBer dolgozott: a szer
kesztésben 49, a földrajzi térképek ki
dolgozásában 71, a hadtörténelmi tér
képeken 87, a térképek kartografálásán 
117 térképész tevékenykedett. 

Az atlasz első négy oldalán csillagá
szati földrajzi rész található, 19 ábrá
val, 18 ábra pedig a nevezetesebb 
szovjet és amerikai űrhajókat mutatja 
be. A földfelszín területi megoszlásá
ról, a szárazföldek, tengerek, tavak, 

folyók hosszáról és térfogatáról számos 
szemléltető ábrát és metszetet tartal
maz. A felszín domborzati tagoltságát 
és térképi ábrázolási módjait 10 szí
nes tömbszelvény és 10 különböző mé
retarányú (sajnos, nem a legszeren
csésebben kidolgozott) színes térkép
minta szemlélteti. Az egyes ábrák 
megértését magyarázó szöveg segíti 
elő. 

A földrajzi rész összesen 387 térké
pet tartalmaz, ezek közül: 137 hegy
vízrajzi, 8 politikai felosztásokat, 47 
éghajlati vonatkozású, 25 geológiai, 
geomorfológiai, talajtani, 1 közlekedés, 
úthálózat, 11 népesség, népsűrűség, 14 
gazdaság-földrajzi vonatkozású és 144 
város- és környéktérkép. 

A szerzők a földrajzi térképeknél 
komplex domborzatábrázolási módszert 
alkalmaztak (szintvonalak, a különbö
ző magassági szinteknél színfokozatok 
és árnyékolás), a tengerek és tavak 
ábrázolásánál mélységi szintvonalakat 
és színfokozatokat. A jellegzetesebb és 
fontosabb kiemelkedő magasságok és 
mélységek adatát sok helyen számok
kal tüntették fel. A magassági adatok
kal kapcsolatban az atlasz hegy-víz
rajzi térképei és más hazai vagy kül
földi — akár csehszlovák kiadású —, 
esetleg az egyes atlaszlapokkal is meg
egyező méretarányú térképek egybeve
tése során kis vizsgálódással is kitűnik, 
hogy ezen a téren helyenként figye
lemre méltó eltérések találhatók. Pél
dául. Č. Budejovicétől délnyugatra a 
Klet-hegy az atlaszban 1083 m, másféle 
részletes csehszlovák helyszínrajzi tér
képen 1084 m. — C. Krumlovtól nyu-
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gátra Knižeci stolec az atlaszban 1226 
m, imás csehszlovák térképen 1234 m. 
— Vei. Kriváň az atlaszban 1708 m, 
más csehszlovák térképen 1869 m. — 
Nyitrától északkeletre a Zobor hegy 
az atlaszban 587 m, másutt 598 m. — 
Vei. Ziar az atlaszban 851 m, másutt 
856 m stb. 

Néhol következetlenség van egyes 
helységek ábrázolásánál is, így például 
a Pieštaňtól északnyugatra Podolie 
település az atlasz 59. oldalán a Dud
váh bal partján, a 62. oldalán a jobb 
partjánál tünteti fel. 

A domborzatábrázolás szintvonalai 
másféle azonos méretarányú térképek 
szintvonaltervétől sok helyen lényege
sen eltér, így úgy tűnik, hogy ez a 
méretarányhoz viszonyított pontossági 
igényt gyakran nem érné el. A dom
borzat kiemelése árnyékolással nem 
minden térképen sikerült egyformán. 
Például az 58—59. oldalakon -kifeje
zőbb, mint a 62—63. oldalaké. Az at
lasz különböző lapjain az azonos terü
leteket ábrázoló részeknél is eltérés 
látható, például a 145. oldalon Vol
gográd környéke, összehasonlítva a 
333. oldalon Sztálingrád környékével, a 
domborzat ábrázolása a Volga—Don
csatornától és a Cimljanszki-tengertől 
eltekintve — nem egyforma, sőt egyik
másik szintvonal egybefolyik, eltűnik. 

A vízrajz ábrázolása nagyon finom 
kidolgozású, igen részletes, sok víz
mélységi számadatot tartalmaz. 

A vasútvonalak ábrázolásánál gyak
ran nem tesz különbséget a normál 
és kesikeny nyomtávú iparvasutat kö
zött, egyesek nyomvonalát pontatlanul 
jelöli, így a 99. oldalon Arad—Nagylak 
között is. 

Az úthálózatot helyenként az „Auto 
Atlas CSSR" térképeinél is részlete
sebben ábrázolja, másutt viszont attól 
lényegesen eltér, és ily módon úgy 
tűnik, hogy az atlaszban ábrázolt sok
féle földrajzi és történelmi adatok egy 
része nincs összhangban az egyéb cseh
szlovák kiadványokban megjelent ha
sonló jellegű ábrázolásokkal, vagy ta
lán az azokban közöltek nem tekint
hetők ilyen szempontból pontosaknak. 

A helynevek írásánál több szempont 
érvényesülhetett, a nagyobb területe
ket, több országot ábrázoló atlaszlapo
kon a hegységek, települések és vizek 
névéit az illető ország saját nyelvén 
és zárójelben a cseh elnevezést is fel
tüntették, a részlettérképeken azonban 
már csak az illető országBan haszná

latos elnevezés szerepel, ezeknél néhol 
értelemzavaró helyesírási hibákkal is 
találkozunk. A 98. oldalon Badacsony
tomaj helyett — Badacsontomej, Zse
lic helyett — Szelic, a 104. oldalon: 
Balatonakaii—Balatonudvari között : 
Fürdő Antal (ma Kilián-telep), Bala-
íonföldvár—Szántódpuszta között: Ba
latonsomos (ma nem önálló település), 
Sándorfürdő (ma Fonyódliget), Fűzfő
gyártelep helyett: Füszf©gyártelep fel
iratot jelöl. Téves az atlaszlap Pap-
keszi—Berhida közötti „Sárvíz" felirata 
is, ugyanis itt nem a Sárvíz, hanem a 
Séd patak folyik. A Déli Bakonyt 
helytelenül Dély Bakony-nak írja. Gyu-
lafirátóttól északkeletre „Nullapont" 
települést ábrázol, pedig ilyen nem is 
létezik. 

Az egyes" részek kidolgozásához fel
tehetően régebbi térképeket használ
tak, a 104. oldalon ugyanis Budapest 
ábrázolásánál a már régebben lebon
tott Kossuth-hidat is feltüntették, az 
Óbuda és Buda városrészek közötti 
egész területet pedig Vérhalomnak je
lölték, ez megtévesztő, mert a felirat 
szerint úgy tűnik, mintha ez a város
rész Angyalfölddel vagy Csepellel len
ne egyenrangú, pedig a valóságban 
csak a Rózsadombnak egy kis részét 
nevezzük Vérhalomnak. 

Az atlasz második része az egyete
mes történelem hadtörténelmi esemé
nyeit ábrázolja, az ókortól kezdve nap
jainkig, 141. oldalon 514 térképet tar
talmaz. Mindegyik térkép olyan sok 
történelmi adatot tüntet fel, hogy azok 
áttanulmányozása után az egyes hadi
események és csaták menetéről — a 
térbeli ábrázolás nyújtotta lehetőségek 
szerint — teljes képet nyer az olvasó. 

Az ókori rész 19 hadtörténelmi tér
képet, 36 csatatérképet és 1 politikai 
térképet, a feudális középkor 74 had
történelmi térképet, 78 csatatérképet. 
4 politikai térképet, a kapitalizmus 
kialakulásától a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalomig 63 hadtörténel
mi térképet, 65 csatatérképet, 5 politi
kai térképet, a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalomról 19 hadtörténel
mi térkép, 3 csatatérkép, a két világ
háború közti időről 15 hadtörténelmi 
térképet, 3 csatatérképet, a második 
világháborúról 75 hadtörténelmi tér
képet, 30 csatatérképet, a második vi
lágháború utáni időről 17 hadtörténel
mi térkénét, 3 csatatérképet és 4 poli
tikai térképet tartalmaz. 

A hadtörténelmi térképek világo-
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sák, tiszták, szemléltetőek, könnyen 
áttekinthetők. A címfeliraton kívül 
mindegyikhez néhány soros magyarázó 
szöveg tartozik, amely a térképen áb
rázolt tartalmi rész megértését segíti 
elő. Minden térképet keretvonal sze
gélyez és földrajzi fokhálózattal láttak 
el, mindegyikhez külön-külön jelma
gyarázat tartozik, amely a térképen 
feltüntetett hadműveleteket, azok tér
beli kiterjedéseit szemlélteti. Az ará
nyok és távolságok mérését a megadott 
méretarányon kívül az ún. mérőléc 
könnyíti meg. 

A területek fedéséhez pasztell szí
neket használtak, a színek kiválogatása 
szerencsés és körültekintő gondosságot 
mutat. Nyomdatechnikai kivitel szem
pontjából a nagy világatlaszok között 
is példamutatónak tekinthető. A tér
képlapok szemnek gyönyörködtetően 
magas fokú térképesztétikai nívót tük
röznek, színesek, 4—10 színt alkalmaz
tak sokféle kombinációkban, a színek 
rasztereinek variálásával pedig még 
több színfokozatokat hoztak létre. 

Ez az atlasz — a régiektől eltérően 
— a történelmi események sematikus 
ábrázolása helyett teljes mértékben 
dinamikus képet nyújt. Végig bemu
tatja a társadalmi fejlődés menetét, 
az egyes korszakokban lezajlott hábo
rús eseményeket, hadjáratokat, paraszt
háborúkat, nemzeti szabadságharcokat, 
forradalmi fejlődéseket, honvédő hábo
rúkat, az illető korra vonatkoztatva 
jelentőségüknek megfelelő részletesség
gel igen sok adatanyaggal szemlélteti. 

A hadtörténelmi térképek között 
számos magyar vonatkozást láthatunk. 
A 252. oldalon a magyar honfoglalást 
és a magyar kalandozásokat ábrázolja. 
Ez, összehasonlítva a Kartográfiai Vál
lalat által készített magyar történelmi 
atlasz 7. oldalán levő térképpel, tetsze
tősebb és tartalmilag is többet nyújt. 
Hasonló megállapítást tehetünk a 255. 
oldalon ábrázolt mongol támadás (ta
tárjárás) térképpel kapcsolatban is. Itt 
azonban meg kell említeni, hogy ezen 
a térképen a Mohi csata helyének fel
tüntetése téves, a csata j elet a Sajó 
bal partja helyett a jobb parti részen 

kellett volna elhelyezni, ugyanígy té
ves IV. Bélának a Mohi csatához való 
felvonulási útjának jelölése is, a király 
ugyanis nem Besztercebánya felől vo
nult a haddal Mohi felé, hanem Bu
dáról és megfordítva, a csata után 
menekült a Sajó völgyén át abba az 
irányba. 

A németországi és csehországi meg
mozdulásokkal együtt részletesen áb
rázolja az 1514. évi parasztháborút, 
szintvonalas, kb. 1:25 000-es méretará
nyú térképen szemlélteti a mohácsi 
csatát. 

Igen részletes az 1526—1606. és a 
XVII—XVIII. századi török támadó és 
török elleni háborúk hadjáratainak áb
rázolása is. A 272. oldalon a zentai 
csata térképe azonban nem látszik 
kellően kidolgozottnak, mert sok más 
és korabeli munkákhoz is viszonyítva, 
azoktól lényegesen eltérő helyszínrajzi 
ábrázolást mutat. A 285. oldalon az 
1848—1849-es magyar szabadságharc 
hadműveleteinek ábrázolása is elég hé
zagos. Sajnálatos, hogy mindegyiken, a 
földrajzi térképektől eltérően több ma
gyar város elavult, németes elnevezé
sét használja. Például Szeged helyett 
Segedin, Debrecen — Debrecín, Várad 
— Varadin stb., valamint számos ma
gyar vonatkozású térképen sok hely
séget mai elnevezésükön tünteti fel, 
pedig azok a középkori és egyéb kora
beli írásokban vagy régi térképeken 
nem is szerepeltek. 

Részletes a Magyar Tanácsköztársa
ság honvédő harcai, továbbá a hazánk 
felszabadításáért vívott hősi harcok és 
hadműveletek ábrázolása is. 

A csak 'tallózásként említett magyar 
vonatkozású térképeik ebben a cseh
szlovák atlaszban lényegesen részlete
sebbek, mint a mi iskolai történelmi 
atlaszunkban. 

Az atlasz minden térképe kereső
hálózattal van ellátva. A névmutatót 
— ami nagyon hiányzik — bizonyára 
ezután készítik el. Ez az atlasz haszná
latát nagyban meg fogja könnyíteni-

Gazdag László 
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