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Bevezető 

Magyarország 1910-es népszámlálása során többek között felmérték az anyanyelvet, a vallást, a 

magyar nyelv ismeretét és az írástudást is. 

1918 ıszén–telén Bátky Zsigmond és Kogutowicz Károly szerkesztésében, ötlete alapján a 

fenti adatokból öt demográfiai térképmő készült el az I. világháborút lezáró béketárgyalásokra, 

részben a Központi Statisztikai Hivatalban. A térképmővek csak pár példányban valósultak meg, 

a korabeli Magyarországot igen részletesen, 45 térképlapon, 1: 200 000-es méretarányban 

ábrázolták, topográfiai háttérként a harmadik katonai felmérésbıl levezetett általános térkép 

szelvényeit, a foktérképeket használták fel. Munkájuk a magyar tematikustérkép-történet egyik 

legfontosabb szellemi terméke. 

A közelmúltban (Segyevy Dániel kutatásai alapján) sikerült tisztázni a kevés példányszámú, 

így alig hozzáférhetı térképsorozatok hollétét. Jelen kutatás célja a fenti, hivatkozásokból és 

leírásokból közismert, de ténylegesen alig ismert, alig hozzáférhetı térképmővek bemutatása, 

szkennelt lapjaiknak georeferálása és webes közzététele interaktív dinamikus térképen. 

Források 

A foktérképek 

A harmadik osztrák katonai topográfiai felmérést (a Ferenc József-féle felmérést) a bécsi császári és 

királyi Katonaföldrajzi Intézet (k. u. k. Militärgeographisches Institut) végezte, az Osztrák–

Magyar Monarchia teljes területét mérték fel 1869 és 1887 között. A felmérés eredményeképpen 

elkészült térképrendszer négy térképmőbıl állt. Az alap térképmő az 1: 25 000-es méretarányú 

felmérési térkép (Aufnahmskarte) volt. Három, kisebb méretarányú levezetett térképmővet 

szerkesztettek még: az 1: 75 000-es méretarányú részletes térképet (Spezialkarte), az 1: 200 000-es 

méretarányú általános térképet (Generalkarte) és az 1: 750 000-es méretarányú áttekintı térképet 

(Übersichtskarte). 1 [Jankó 2007: 85–105] 

A kétszázezres méretarányú általános térkép 1887–1916 között készült el, a lefedett terület 

túlnyúlt a monarchia területén, így neve Közép-Európa általános térképe (Generalkarte von 

Mitteleuropa) lett [Generalkarte 1887–1916]. A térképmő 267 szelvénybıl2 állt, egy szelvény 

                                                 
1 A magyar korona országait ábrázoló felmérési szelvények, és a teljes monarchia részletes szelvényei elérhetıek 

interaktív dinamikus térképként, mai térképekhez viszonyítva: http://mapire.eu/hu/ 

2 Eltérıek az adatok a szelvények darabszámáról. Jankó [2007: 102] szerint 282 tervezett szelvénybıl 265 készült el, 

viszont az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék honlapján 

(http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm) 267 szelvényt tettek közzé és 17 tartósan hiányzó 



 4 

1°*1° felületet ábrázol, innen a térképlapok foktérkép (Gradkartenblatt) elnevezése. A 

térképszelvények elnevezését a lap középpontján áthaladó kerek értékő meridián és paralelkör, 

valamint a legnagyobb település neve adta (pl. 40° 47° Nagyvárad) (Lásd 1. ábra). 

 
1. ábra. Az általános térkép magyarországi térképlapjainak szelvényezése és elsı kiadásának évszáma. 

[Jankó 2007: 71/c. melléklet] 

 

A térképek a domborzatot csíkozással jelölték, a részletes síkrajz aprólékosan mutatta be a 

vizeket, növényzetet, a településeket, utakat és határokat. A térképek névrajza a helyi neveket 

közvetítette német nyelvet ismerık számára (Lásd 1. melléklet). A térkép jelmagyarázatát lásd: 

[Jankó 2007, 72/b. melléklet]. A térképlapok több, részben helyesbített kiadást értek meg, nagy 

példányszámban jelentek meg, így ma is elérhetıek sok változatban. [Jankó 2007: 102–103] 

A térképlapokból a saját példányokat az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai 

Tanszékén beszkennelték, és 2004-tıl honlapjukról3 letölthetık JPG formátumban (georeferencia 

nélkül). 

 

                                                                                                                                                         
szelvényt sorolnak fel, ezek együtt 284-et jelentenek.  

3 A foktérképek digitálisan elérhetıek a http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm címen. 
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A népszámlálás 

A magyar szent korona országaiban (Magyarországon, Horvát- és Szlavónországban, Fiuméban) 

1910. december 31-i dátummal hajtottak végre népszámlálást. Ennek eredményeképpen 

közzétették – többek között – a népesség megoszlását anyanyelv, vallásfelekezet, magyarul tudás 

és írni-olvasni tudás szerint községenként, sıt (újításként a korábbi népszámlálásokhoz képest) 

külön megadva a 100 fınél népesebb puszták, telepek és egyéb külterületi lakott helyek (egyes 

városoknál városrészek) adatait is. Az anyanyelv esetében a következı kategóriákat használták 

(korabeli elnevezésekkel): magyar, német, tót, oláh, rutén, horvát, szerb és egyéb. A vallás 

esetében (szintén korabeli elnevezésekkel) a latin szertartású katolikus, görög szertartású 

katolikus, református, ágostai hitvallású evangélikus, görög keleti, unitárius, izraelita és egyéb 

kategóriák szerint csoportosították a népességet. Külön megadták az összes jelenlévı népességbıl 

(polgári és katonai együtt) a magyarul beszélni tudók számát és azokét, akik írnak és olvasnak. 

(Lásd 2. ábra). [KSH 1912] 

 
2. ábra. Részlet a népszámlálás adatbázisából. 

[KSH 1912: 624] 

A demográfiai térképművek 

A nagyjából 20 000 soros és 20 oszlopos, mintegy 750 oldalas adatbázist öt, egyenként 45 

szelvényre bontott (közel 10 négyzetméteres), 1: 200 000-es méretarányú térképmővön 
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vizualizálták 1918 ıszén–telén. A térképmő megvalósítását Teleki Pál kezdeményezte 1918 

októberében, négy pályázó közül Kogutowicz Károly tervezetét fogadták el, a szerkesztéshez Bátky 

Zsigmond is csatlakozott, a munkában részt vettek egyrészt a Magyar Földrajzi Társaság, másrészt a 

Központi Statisztikai Hivatal munkatársai is, 1919 januárjára lettek kész a térképek. Négy mutatót 

dolgoztak fel, öt szintetizáló sorozatot készítve: az anyanyelv térképe – nézeteltérések miatt – két 

változatban készült el (Bátky–Kogutowicz-féle az MFT tagjainak közremőködésével és KSH-féle 

Kovács Alajos koordinálásában), továbbá megvalósították a vallási megoszlás, a magyarul tudás és 

az írás-olvasás térképét (ezek esetében csak a KSH-változat készült el). [Kogutowicz 1918, 

Segyevy 2014, Segyevy 2015] 

 
3. ábra. Szelvényezés (általános térkép magyarországi része és demográfiai térképmő). 

[Szerkesztette a szerzı] 

 

Mindegyik demográfiai térképnek azonos volt a háttér-térképe. Topográfiai alapként az 1: 

200 000-es méretarányú foktérképek keretét használták fel, így azok vetületét, méretarányát, és 

szelvénybeosztását örökölték (a szelvényszámozáson viszont módosítottak) (Lásd 3. ábra). Az 

egyszínő háttérbıl a minimális vízrajz és vasutak jelölése innen ered; már az alkotók hozzáadása a 

törzskönyvezett településnevek és a határok községszintig való jelölése az 1: 144 000-es 

megyetérképek alapján. A háttér-térképek nyomtatását az Állami Nyomda végezte. Ekkor még 
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elkészült a Horvátországot is lefedı összes szelvény, összesen 54 darab4, kb. 50*66 cm-es lap. 

[Kogutowicz 1918, Segyevy 2014, Segyevy 2015] 

A térképek szigettérképek, célterületük a népszámlálási adatbázisnál kisebb, csak a szőken 

vett Magyarország területét dolgozták fel, Horvátország-Szlavónország és Fiume nélkül, így ez 

utóbbi területekrıl csak a községhatáros térképek maradtak ránk5. (Lásd 4. ábra). 

 
4. ábra. Zágráb és környéke, csak topográfiai alap, tematikus adat nélkül. 

[Bátky–Kogutowicz 1918: 31] 

 

A térképmővek igen hasonló tematikus ábrázolási módszerrel készültek. A statisztikai adatbázis 

eredeti vonatkozási felületei szerint készült a Bátky–Kogutowicz-féle anyanyelvi térkép. Esetében 

az ábrázolás a községnél is finomabb volt: figyelembe vették a kisebb pusztákat, telepeket is, 

ezáltal az adatok differenciáltsága még tipikusabb, helyzethősége még pontosabb lett. A KSH-

                                                 
4 A lapokat 1–53-ig számozták, de a leendı 42. számú szelvény két foktérképen feküdt, amit ekkor még nem vontak 

össze. Több más esetben kitörést használtak. 

5 Csak egy esetben léptek túl Magyarország területén: a felekezeti térképen a 48. szelvény nemcsak Bács-Bodrog és 

Torontál adatait dolgozza fel, hanem Szerém vármegye ráesı részét is. 
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változatok esetében összevonták az egy községen belüli adatokat.6 Az abszolút mennyiségi adatokat 

igen precízen vizualizálták: pontmódszert, azon belül váltópénz-módszert használva. Kétféle jelet 

nyomtattak a térképre, a 25 mm2-es pontnagyságú kör 1000 lakosú pontértékkel rendelkezik, a 2,5 

mm2-es kör vele arányosan 100 lakost jelöl, a félkörök fele annyit (Lásd 5. ábra).7 A minıség 

ábrázolását a pontok adott színfelülettel való kitöltése testesíti meg: ezt kézi színezéssel oldották 

meg (tehát a térképmő félig nyomtatott, félig kéziratosnak tekinthetı). Minden egyes szín egy 

népességszerkezeti kategóriának felelt meg. Mivel az 1: 200 000-es méretarányban az 1000 lakost 

jelölı 25 mm2-es kör területe 1 km2-nek felel meg, így az 1000 fı/km2-hez közelítı, meghaladó 

népsőrőségő területek már egyértelmően csak más méretarányban, külön lapon jelenhettek meg 

[Kogutowicz 1918, Bartos-Elekes 1999, Bartos-Elekes 2002, Segyevy 2014, Segyevy 2015]8.  
                                                 
6 Míg a KSH-sorozatok 13 000 községet vettek figyelembe, a Bátky–Kogutowicz-féle további 7000 külterületi lakott 

helyet is [Kogutowicz 1918]. Az eredeti statisztikai adatbázis vonatkozási felületei a községeken túl a külterületi lakott 

helyek szintje volt. A Bátky–Kogutowicz-térkép munkatársai ezt az eredeti adatbázist vetítették rá a településeket 

alaprajzban ábrázoló foktérképekre, így térképükön a népesség eloszlásának ábrázolása (a pontok helyzete) helyzethő: 

a települések alakja, az irtványok, majorok, szállások, tanyák helyzete követhetı, a méretaránynak megfelelı. Az 

anyanyelvi csoportok ábrázolása (a pontok színe) viszont a vonatkozási felületen belül már generalizált, összevont, 

nem helyzethő (azaz egy vonatkozási felületen belül nem azonosítható az anyanyelvi megoszlás, ahogy az eredeti 

statisztikában sem). A KSH-változatban egyszerősítettek: egyrészt a pontok színeit tekintve az adatokat községenként 

vonták össze, másrészt a pontok helyzetét tekintve a községeket nem felületként (alaprajzként), hanem pontszerő 

jelként kezelték. 

7 E térképmővek ábrázolási módszerét leginkább pontmódszernek nevezzük: a térkép készülése közben a szerkesztı 

írta le részletesen a módszert [Kogutowicz 1918], majd térképtörténeti munkában [Fodor 1954: 379–380] foglalták 

össze. Késıbb a több évtizednyi hallgatás után, a kilencvenes évektıl a szerzık már többnyire pontmódszerként 

azonosították [Kocsis 1996, Bartos-Elekes 1999, Bartos-Elekes 2002, Segyevy 2015], vagy módszertanilag be nem 

sorolva, értékarányos körjelekként írták le [Klinghammer–Gercsák 2010]. 

Valóban, ha az egyének felıl indulunk el, akkor a népességet már nem egyenként ábrázolják, hanem vonatkozási 

felületenként összevonva értékegységjeleket vesznek fel, a szóródást fejezik ki. A pontok helyzete (a népesség 

ábrázolása) köthetı a földrajzi térhez, de a pontok színe (a csoportok ábrázolása) a generalizálás (összevonás) miatt 

már nem helyzethő [Klinghammer–Papp-Váry 1975: 29–30, 50–52, Bartos-Elekes 1999, Bartos-Elekes 2002]. 

Más megközelítésben, ha – nem az egyén, hanem – a vonatkoztatási felületen belüli csoport elvonatkoztatott, 

helyzethő, alaprajztól eltérı ábrázolásának tekintjük, ahol a mennyiség ábrázolása értékegységjelekkel történt, akkor 

jelmódszernek tekinthetjük, sıt – a színezés miatt – diagramjelnek [Klinghammer–Papp-Váry 1975: 33–49, 65, 

Bartos-Elekes 1999, Bartos-Elekes 2002]. 

A két módszer jellemzıi szinte azonosak (abszolút adatokat közvetítenek aránylag helyzethően), a grafikai kivitelezés 

tér el. A pontmódszer (a diagrammal ellentétben) elvileg képes a csoportok belsı megoszlását is bemutatni. Jelen 

esetben azonban nem volt részletesebb, községeken belüli megoszlást bemutató adatsor. [Bartos-Elekes 1999, 

Bartos-Elekes 2002] 

8 A Bátky-Kogutowicz-féle térképen a kiemelt városok pontjainak elrendezıdése alaprajzhoz hasonló, a 

melléktérképeknek van topográfiai alapjuk (a település külterületének határa), a téma és a háttér ilyen összekapcsolása 
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5. ábra. Szabadka és Budapest a Bátky–Kogutowicz és a KSH-féle anyanyelvi térképen. 

[Bátky–Kogutowicz 1918: 34, melléktérkép; KSH anyanyelv 1918: 34, 12/a] 

                                                                                                                                                         
tehát a pontok egyenkénti értelmezését segíti, ez a szóródásukat bemutató pontmódszert igazolja (a téma méretaránya 

ugyanaz, a háttéré kisebb, tehát ugyanakkora jeleket nagyobb felületen mutatnak be). A KSH-féle változatokon a 

kiemelt városok csupán mértanilag rendezett diagramok, mindennemő topográfiai alap nélkül, ez a pontok 

együttesként való felfogását segíti, ez már a diagramjel szempontot erısíti. 
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6. ábra. Bátky–Kogutowicz-térkép szelvényszéli jelmagyarázatai. 

[Bátky–Kogutowicz 1918 alapján szerkesztette a szerzı] 

 

Az anyanyelvi adatokat ábrázoló térkép két változatban készült el. 

A Bátky–Kogutowicz-féle változatból 23 példány készülhetett, amelybıl 6 példány hollétét 

ismerjük (Hadtörténeti Térképtár, KSH Könyvtár, Néprajzi Múzeum9). A térkép címlappal nem 

rendelkezik, így összes bibliográfiai adatát csak a hagyomány szülte10. Többnyire 46 szelvénybıl 

áll, amibıl 45 lap Magyarországot fedi és 1 lapon (számozatlan melléktérképen) hat város 

(Budapest, Gyır, Pozsony, Sopron, Szombathely és Temesvár) adatai vannak kiemelve a 

helyükrıl. A Néprajzi Múzeumban található példány ezen kívül tartalmaz még 9 olyan további 

szelvényt is, amely csak horvát-szlavón területeket fed, és csak egyszínő háttér-térkép, tematika 

nélkül. Külön jelmagyarázata nincs, pár szelvény szélén található jelmagyarázat. A másik 

anyanyelvi változattól eltér abban, hogy a minıség ábrázolása esetében összesen tíz anyanyelvi 

kategóriát különít el (a népszámlálás adatait tovább finomították: az egyébrıl leválasztották a 

szlovént és a lengyelt), a román anyanyelvőeket lilával, az egyebeket szürkével jelöli (Lásd 6. ábra). 

                                                 
9 A budapesti közgyőjtemények elérhetıségei: Hadtörténeti térképtár (http://www.militaria.hu/hadtorteneti-intezet-

es-muzeum/terkeptar), KSH Könyvtár (http://konyvtar.ksh.hu/) és Néprajzi Múzeum (http://www.neprajz.hu/). 

10 Abban az idıben néprajzi térképnek nevezték e térképtípust, majd a II. világháborút követı szünet után (az orosz 

szakirodalom nyomán) az etnikai térkép elnevezés vette át a helyét [Keményfi 2004: 261–263, Tátrai 2014]. Jelen 

munkában az egyértelmőség miatt anyanyelvi térképnek nevezem, hiszen ezt a demográfiai mutatót dolgozták fel. 

E térkép elkészítése történetének kiadott forrása Kogutowicz írása [Kogutowicz 1918], további levéltári forrásokat 

Segyevy Dániel közölt. A címleírás általam is használt formáját (Kogutowicz cikkének címe alapján) Segyevy 

használja [Segyevy 2014, Segyevy 2015], a másik változat alapja a levezetett (1: 300 000-es méretarányú) térkép címe. 

Bátky–Kogutowicz (1918–1919): Magyarország néprajzi térképe település és lélekszám szerint. Magyar Földrajzi Intézet, 

Budapest [Kocsis 1996, Tátrai 2007]. 
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Továbbá eltér abban is, hogy a településekbıl leválasztja a pusztákat, telepeket és egyéb külterületi 

lakott helyeket, emiatt használja az 50 fıt jelölı kis félköröket is (Lásd 2. melléklet). [Bátky–

Kogutowicz 1918, Segyevy 2014, Segyevy 2015] 

A KSH-térképsorozatok a 45 térképlap mellett a 12/a szelvényen négy település (Budapest, 

Rákospalota, Rákosszentmihály és Újpest) adatait emelik ki, egy lapon található meg a sorozat 

összevont jelmagyarázata11, rendelkeznek áttekintı térképpel a szelvényezésrıl, és az amerikai 

példányok még egy angol nyelvő segédcímlappal is (Lásd 7. ábra). Így 49 szelvényes a teljes 

sorozat. További közös jellemzıjük, hogy az adatokat községszintre vonják össze, nem használják 

az 50 fıt jelölı kis félköröket.12 

Az anyanyelvi térkép KSH-változata 6 példányban készülhetett, amelybıl 3 hollétét ismerjük 

(Hadtörténeti Térképtár, KSH Könyvtár). E példányok legtöbb 48 szelvényesek (45 térképlap, 

városok, áttekintı, e térkép jelmagyarázata), nincs címlapjuk, így e munkának sincs egyértelmő 

bibliográfiai adata. E térkép csak a népszámlálási nyolc kategóriát különíti el, a románság szürke 

színnel, az egyebek lilával jelennek meg13 (Lásd 3. melléklet). [KSH anyanyelv 1918, Segyevy 2014, 

Segyevy 2015] 

A vallási megoszlást bemutató térkép már csak a KSH-jelkulccsal készült el, valószínőleg 3 

példányban, amelybıl 2 holléte ismert (Hadtörténeti Térképtár, Amerikai Földrajzi Társaság 

Térképtára14). Az amerikai példány teljes (49 lapos): címlapot is tartalmaz. A nyolc népszámlálási 

vallási kategóriát különíti el15 (Lásd 4. melléklet). [KSH vallás 1918, Segyevy 2014, Segyevy 2015] 

                                                 
11 A közös jelmagyarázaton az 1910-es megnevezésektıl kicsit már eltérnek a KSH-térképek: az oláh helyett a román 

jelenik meg, a latin és görög szertartású katolikusok helyett röviden római és görög katolikus elnevezést használnak. 

12 Míg a Bátky–Kogutowicz-féle térképet a tanulmányok rendszeresen leírják, addig a KSH-térképsorozat irodalma 

sokkal minimálisabb. Kogutowicz még leírja [Kogutowicz 1918], de utána a feledés homályába került, Segyevy tudósít 

ismét róla [Segyevy 2014]. 

13 Az anyanyelvi térkép mindkét változatán a magyarság a legmarkánsabb, intenzív vörös színnel jelenik meg. A 

német lakosság a kézi színezés miatt sokszor hozzá hasonló (ıt erısítı) narancssárga színt kapta, a szlávokat kékes–

zöldes színárnyalatok jelölik. A két anyanyelvi térképváltozat közötti különbség, hogy a szürke és lila színeket 

eltérıen feleltetik meg a románsággal és az egyéb anyanyelvőekkel. Kogutowicz (cikkének elején) tisztázza a 

megoldandó feladatot: a magyar elem megfelelı feltüntetését [Kogutowicz 1918: 320]. Bár a térkép mennyiségi 

ábrázolása – Emmanuel de Martonne szavaival élve „parfaite” – tökéletes [idézi Segyevy 2015: 96], de a minıségi 

jellemzık ábrázolása kritizálható az eltérı színerısségek miatt. Az etnikai (és felekezeti) térképek színpreferenciájáról 

lásd Keményfi Róbert írását [Keményfi 2004: 120–142]. 

14 A Milwuakee (Wisconsin, Egyesült Államok) városbeli győjtemény elérhetısége: 

http://collections.lib.uwm.edu/cdm/landingpage/collection/agdm 

15 A használt színek esetében szintén a többségi kategória – jelen esetben a római katolikus – kapta a vörös színt. A 

protestánsok a narancstól a rózsaszínig változnak. A görög katolikusok világoskék színe nem köthetı sem a 

katolikusok vöröséhez, sem a görög keletiek szürke színéhez. Az izraelita lakosságot a zöld szín, míg az egyebet a lila 
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7. ábra. A KSH-térképsorozat összevont jelmagyarázata 

[KSH vallási 1918: szín- és jelmagyarázat] 

 

A magyarul beszélni tudók és az írni-olvasni tudókat bemutató térképek is csak KSH-jelkulcsúak, 

                                                                                                                                                         
szín jelöli. 
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mindkettı valószínőleg 3 példányban készült el, mindkettıbıl 1 holléte ismert (Amerikai 

Földrajzi Társaság Térképtára), amelyek teljesek, 49 laposak. Mindkettı két kategóriával dolgozik: 

tud, nem tud16 (Lásd 5. és 6. melléklet). [KSH magyarul beszél 1918, KSH ír-olvas 1918, Segyevy 

2014, Segyevy 2015]  

Az Amerikai Földrajzi Társaság Térképtárának honlapján böngészhetı, de nem letölthetı a 

három, általuk tárolt KSH-térkép17. 

Módszer 

Szkennelés 

A fentebb leírt térképek digitális közzétételéhez az elsı lépés a szkennelésük. 

Az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének honlapján az összes foktérkép 

böngészhetı, letölthetı (felbontása 220 dpi, formátuma JPG), jelen munkában csak a 45 

demográfiai szelvény alapját, és a kitörések alapjául szolgáló további 7 szelvényt használtam. 

Az Amerikai Földrajzi Társaság térképtárának honlapján böngészhetı a vallás, a magyarul 

tudók és az írni-olvasni tudók térképe. Segyevy Dániel levelezése által a georeferált kiadáshoz 

hozzájárultak jogdíj fizetése nélkül, 300 dpi felbontású JPG formátumú szkennelt lapokat kezdtek 

küldeni, egyelıre nem érkezett meg az összes várt szelvény. Szintén tılük ered a KSH-sorozat 

közös jelmagyarázata. 

Az anyanyelvi térképek közül csak a részletesebb Bátky–Kogutowicz-féle változat 

közzétételét céloztuk meg, hiszen a KSH-sorozat anyanyelvi térképe ugyanennek összevont 

változata. E térképek korábban nem voltak digitálisan közzétéve, így a győjtemények jóvoltából a 

térképszelvényeket a digitális kiadás céljából 300 dpi felbontással szkenneltük, JPG formátumba 

mentettük el. 

A digitális kiadás tehát tartalmazza az általános térkép Magyarország-lapjait (52 foktérképet), 

az anyanyelvi térkép Bátky–Kogutowicz-változatát (45 szelvény és a városok adatai), a vallási 

térképet (45 szelvény és a városok adatai) és a jelmagyarázatokat. A kiadásból egyelıre hiányzik a 

többi foktérkép, a KSH-féle anyanyelvi, magyarul tudó és írni-olvasni tudó térképmő, a KSH-

sorozat üres horvát alaptérképei, az áttekintı, a címlap. Ezek részben alapanyag-hiány 

(Amerikából nem érkezı szelvények), részben témán kívüliség (Közép-Európa többi foktérképe) 

stb. miatt nem részei a digitális kiadásnak. 
                                                 
16 A magyarul tudók színe a vörös, a nem tudóké a szürke. Az írni-olvasni tudók színe zöldes, a nem tudók sárgák. 

17 A vallási térkép elérhetısége: http://collections.lib.uwm.edu/cdm/ref/collection/agdm/id/2976 

A magyarul beszélık térképének elérhetısége: http://collections.lib.uwm.edu/cdm/ref/collection/agdm/id/2926 

Az írás-olvasás térképének elérhetısége: http://collections.lib.uwm.edu/cdm/ref/collection/agdm/id/2876 



 14 

Raszteres feldolgozás 

A szkennelt térképlapok georeferálásánál szükség van a pontosságra, így megvizsgáltam, hogy a 

rajzolás pontatlansága és a papír évszázados nyúlása során milyen torzulások alakultak ki az elméleti 

méretek és a szkennelt állomány méretei között. Ennek felvezetéséhez a térkép vetületére kell 

kitérnem. 

A III. katonai felmérés részletes és az általános térképe esetében is egy-egy (Lichtenstern-, 

vagy más nevén Müffling-féle) poliéder-rendszerő vetületet használtak a síkba fejtéshez: minden 

általános és minden részletes szelvény külön síkban fekszik (a felmérési szelvények síkja pedig 

megegyezik a részletes szelvényével). Az általános térkép esetében tehát minden egyes térképlap 

külön vetületi síkban van, külön síkkoordináta-rendszert alkotott. A földfelszíni, pontosabban 

ellipszoidi foktrapézt egyenlı szárú síktrapézra 

vetítették: az eredeti paralelkörök hossztartó 

vonalként lettek a trapéz alapjai, az eredeti 

középmeridián hossztartó vonalként lett a trapéz 

oldalfelezıit összekötı magassága. A síktrapéz 

oldalai természetesen egyenesek voltak, így a 

földfelszíni paralelek és meridiánok merılegessége 

torzult, az egymás melletti szelvényeket nem 

lehetett hézagmentesen összeilleszteni; csak az egy 

sorban (azonos paralelkörök között) levı 

térképlapok azonos méretőek. [Varga 2004, Varga 

2005, Jankó 2007: 94–96, Györffy 2012: 229–233] 

 

8. ábra. A 47-es paralelkörön fekvı foktérképek hossztartó 

vonalainak mérete (a 40°47° esete). 

[Szerkesztette a szerzı] 

 

Az alapfelületként használt Bessel-ellipszoid ívhosszai kiszámíthatóak az ellipszoidok általános 

meridiánívhossz, illetve paralelívhossz képleteibıl: az elıbbi a meridiángörbületi sugár határozott 

integrálja, az utóbbi a paralelkör kerületébıl adódik [Györffy 2012: 31–32]. Az ellipszoidi 

ívhosszak pedig a hossztartás miatt egybevágóak a képfelületi, azaz vetületi (1:1 méretarányú) 

trapézok magasságával és alapjaival, illetve méretarányszorosai az elméleti térképi méreteknek. 

A 47°-os paralelkör sorában ezek az adatok az alábbiak: a 46,5° és a 47,5° között a 

meridiáníven 111,158 km az ívhossz, azaz 55,58 cm kell legyen a foktérképen a magasság. A 

paralelkör mentén 46,5°-nál 76,753 km az ívhossz, azaz 38,38 cm a nagyalap; 47,5°-nál pedig 
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75,334 km az ívhossz, azaz 37,67 cm a kisalap (Lásd 8. ábra). Az általam vizsgált szelvényen a 

különbözı témát feldolgozó térképlapokon megmértem a fenti három adat mellett a szárak 

hosszát, és az elméletileg egyenes oldalak görbeségét (a vonal maximális eltávolodását a sarkokat 

összekötı egyenestıl). A foktérkép esetében a hosszak 1–2 mm-ben tértek el az elmélettıl, a 

szárak egyenlık voltak, az oldalak egyenesek. Az anyanyelvi és vallási térkép esetében a hosszak 

már 1–7 mm-ben tértek el az elmélettıl, az elvileg kongruens szárak esetében is kb. 2 mm 

különbség volt észlelhetı, és a meggörbült oldalak és a végpontjait összekötı egyenes közötti 

maximális távolság akár 3 mm is volt. Bár a vizsgálat csak szúrópróba-szerő volt, de hasonló jelleg 

a többi szelvénynél is megfigyelhetı volt, így kijelenthetı, hogy a foktérképet precízebben 

rajzolták, és a demográfiai térképeknél már a rajzolásnál is pár mm-nyi rajzi hiba kialakult, ami a 

georeferálás pontosságát befolyásolja (1 mm rajzi hiba már a földfelszínen 200 méter elcsúszást 

eredményezhet). 

 
9. ábra. Szelvényszélek eredetiben és montírozva a digitális mozaikon. 

[Bátky–Kogutowicz 1918: 24, 25; mapire.eu/hu/map/magyarorszag_1910] 

 

A nyers szkennelt állományok kereten kívüli része (gyámrajza) a georeferált mozaik miatt 

hiányzik a digitális kiadásból, emiatt a demográfiai térképeket retusálnom kellett. Fontosabbnak 

tartottam a tartalmi hőséget a formai fakszimilénél. A térképszelvényeken a karikák azon részét, 

amelyek (legalább félig) kívül esnek a kereten, át kellett vezetnem a szomszédos szelvényre (Lásd 

9. ábra). 

Külön gondot jelentett a melléktérképek, a kiemelt városok elhelyezése. Mivel a digitális 

kiadásnál a méretarány a belenagyítás függvénye, így a városok adatait áthelyeztem az eredeti 
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helyükre. Míg az eredeti kiadásnál a külön lapon azonos a jelméret és nagyobb a méretarány, 

addig a digitális kiadásnál a város az eredeti helyén, lehetıség szerint azonos méretarányban, 

emiatt kisebb jelmérettel jelenik meg18 (Lásd 10. ábra). 

 
10. ábra. Kiemelt város adatai a melléktérképen, helye a fıtérképen, montírozva a digitális mozaikon. 

[Bátky–Kogutowicz 1918: melléktérkép, 36; mapire.eu/hu/map/magyarorszag_1910] 

 

A digitális kiadásnál a jelmagyarázat szintén digitális szerkesztés eredménye: a Bátky–

Kogutowicz-féle anyanyelvi térkép jelmagyarázata bizonyos szelvények szélén volt elérhetı, 

amelyek a kézi színezés miatt eltérı színárnyalatúak. Ezeket egymás mellé helyeztem, illetve 

kiegészítettem a KSH-változat jelmagyarázatával (ahol a lila és szürke színt cserélnem kellett, hogy 

feleljen meg a Bátky–Kogutowicz-féle térkép színeivel). 

Georeferálás, webes közzététel 

A térképek georeferálásához közös pontokat kell keresnünk a térképen és a terepen [Timár–

Molnár 2013, Bartos-Elekes 2015]. Jelen esetben a térképi sarokpontokat feleltettem meg terepi 

pontokkal, melyeket földrajzi koordinátájukkal azonosítottam. Mivel a térképi sarokpontokat 

összekötı keretvonalak egyenesek, így további pontok felvételére nincs szükség. 
                                                 
18 A Bátky–Kogutowicz-féle anyanyelvi térképen azonos jelmérettel, de nagyobb felületen (nagyobb méretarányban) 

jelölték külön lapon a városokat. Budapest, Gyır, Pozsony és Temesvár esetében a méretarány az eredeti kétszerese 

(1: 100 000), Sopron esetében a nagyítás másfélszeres (1: 133 333), Szombathely esetében négyharmados (1: 150 000). 

A digitális feldolgozásnál Gyır, Pozsony, Sopron és Temesvár esetében a település méretét a térképre illesztettem (1: 

200 000-re kicsinyítve) a jelek nem takartak más tartalmat, így esetükben a jelek mérete többnyire felére csökkent 

(50%-os jelméret hosszak szerint, 25%-os jelméret terület szerint), illetve Sopron esetében kétharmadára (66%-os 

jelméret hosszak szerint). Budapestet és Szombathelyet tovább kellett kicsinyíteni 1: 300 000-ig, így a budapesti jelek 

hossz szerint 66%-osak, a szombathelyiek pedig 50%-osak. 

A felekezeti térkép esetében nincs háttér-méretarány, a mértanilag rendezett diagramjel külön lapon jelenik meg. E 

jeleket (Budapest, Rákospalota, Rákosszentmihály és Újpest) hosszuk szerint 20%-ra kellett kicsinyítenem, hogy ne 

takarjanak más tartalmat. 
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A harmadik katonai felmérés geodéziai alapfelülete a Bessel-ellipszoid19 volt, amelyen a földrajzi 

koordinátarendszert ferrói kezdımeridiánnal értelmezték [Jankó 2007: 90–91]. A geodéziai dátum 

pontos leírását megtaláljuk Timár Gábor és Molnár Gábor több írásában. Elıbb a magyarországi 

Bessel-dátum WGS84-re való transzformálásához a dx=595,75 m, dy=121,09 m, dz=515,40 m 

eltolási paramétereket adták meg [Timár 2003: 17]. Késıbbiekben pedig az egész monarchia 

térképének georeferálásakor bécsi illesztıpont miatt a dx=600 m, y=205 m, z=437 m adatokkal 

számoltak [Timár 2008: 25]. Mivel a célom a magyarországi szelvények georeferálása volt, és több 

helyen ellenırizve az elıbbi értékek adták a nagyobb pontosságot20, így az elıbbi eltolási 

paramétereket használtam. A ferrói és greenwichi kezdımeridián közötti különbséget pedig 

17.6628°-nak vettem [Timár 2007: 25]. 

A fenti paraméterek révén a három térképmőhöz tartozó 142 szelvény sarokpontjainak 

raszteres képpontjait földrajzi koordinátákkal azonosított a terepi pontokkal feleltettem meg, így 

ezek alapján georeferáltam a szelvényeket (Lásd 11. ábra). A szelvényeket saját vetületükben 

mentettem el: a JP2 a képpontokat tartalmazza, a PRJ dátum- és vetületi paramétereket, a J2W 

pedig a sarokpontok koordinátáit). 

A georeferálást követıen vizsgáltam a georeferált térkép elhelyezkedésének pontosságát, a 

területen szétszórva kb. 10 helyen azonosítottam olyan pontokat, amelyek mindegyik térképen 

(foktérkép, demográfiai térképek, mai térkép) megtalálhatóak, és feltételezhetıen pontosan vették 

fel azokat (vasutak találkozása, vasúti hidak). 

A foktérkép a mai valósághoz képest legtöbb 500 méterrel (2,5 mm-rel a térképen) van 

elcsúszva, az eltolási vektorok átlaga kb. 300 méter, a vektorok összege pedig a valóságtól keletre 

mutat mintegy 200 méterrel. Tehát a hiba javítható lenne a foktérképek kb. 200 méterrel való 

nyugatra tolásával, a rendszeres hiba így a dátumparaméterek módosításával lenne kicsinyíthetı. A 

fenti rendszeres hibán kívül azonban van egy legtöbb 300 méteres (1,5 mm-es) rendszertelen hiba 

is, amelynek magyarázata a felmérés és a térképrajz pontatlansága, ez már csak sőrőn felvett közös 

tartalmi elemek felvételével lenne javítható. 

Az anyanyelvi és vallási térkép a georeferálást követıen szinte azonos helyre került 

(közöttük a különbség legtöbb 50 m), aminek az a magyarázata, hogy a térképek topográfiai 

háttere azonos (egyszerre nyomtatták ıket), a tizedmilliméternyi hiba pedig az eltérı módon 

tárolt térképlapok évszázados nyúlásában, a képpontok jelölésének pontosságában keresendı. E 

                                                 
19 Bessel 1841-es ellipszoidjának méretei: a fél nagytengely (a) 6377397,155 m, a fél kistengely (b) 6356078,963 m. 

Forrás: http://www.globalmapper.com/helpv13/datum_list.htm#ellipsoid_2 

20 A vizsgált pontoknál a 2003-as adatok alapján az elcsúszás 250–350 m (az 1:200 000-es méretarányban a 

térképlapon kb. 1,5 mm) volt, míg a 2008-as adatok alapján az elcsúszás 300–450 m (a térképlapon kb. 2 mm) volt. 



 18 

két demográfiai térkép elcsúszása a jelenhez képest szintén 500 méter alatti, itt is megfigyelhetı 

egy rendszeres keletre csúszás, azonban a rendszertelen hiba jelentısebb: a foktérképekhez képest 

akár 400 méteres (2 mm-es) elcsúszás is megfigyelhetı, ami a térképek pontatlan másolásának 

eredménye (lásd elméleti méretek és térképrajzok közötti különbségek). 

 
11. ábra. Georeferált foktérkép-szelvények és Bátky–Kogutowicz-féle anyanyelvi szelvények egymásra helyezve. 

[Szerkesztette a szerzı] 

 

A georeferált szelvények webes publikálását az Arcanum Adatbázis Kft. munkatársai 

végezték el. 

Eredmény 

A munka eredményeképpen a foktérképek egy része (azon 52 szelvény, amelyek legalább egy kis 

darabot ábrázolnak az 1910-es szőken értelmezett Magyarországból), a Bátky–Kogutowicz-féle 
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anyanyelvi térkép, továbbá a KSH-térképsorozat vallási térképeinek összes (témánként 45 

szelvénye) tartalmukra orientált fakszimiléje georeferált változatban böngészhetı interaktív 

dinamikus térképen a weben (http://mapire.eu/hu/map/magyarorszag_1910/). 

A webes publikálás funkciói a nagyítás-kicsinyítés, mozgatás, áttekintı térkép, a kurzor 

helyének WGS84 földrajzi koordinátájának megadása. Hasznos lehetıség, hogy lehet rákeresni 

mai helynévre21. Külön ablakban láthatóak a jelmagyarázatok (a foktérkép eredeti jelkulcsa, 

anyanyelvi és vallási térképmő jelei összeszerkesztve). 

A régi térképek áttetszısége az opcióknál beállítható, így a mögötte levı mai térképpel 

(OpenStreetMap, HERE térkép mőhold-nézet) a tartalma összevethetı (sıt két régi térkép is 

egymáson nézhetı, így a tematikus térképeket a foktérképekkel együtt böngészhetjük). (Lásd 12. 

ábra). 

 
12. ábra. A digitális kiadás képernyıképe. 

[mapire.eu/hu/map/magyarorszag_1910] 

 

                                                 
21 Régi, megváltozott helységnevek azonosításra igen alkalmas a térkép-együttes: térben elhelyezve láthatjuk a 

törzskönyvezés elıtti neveket tartalmazó foktérképet, a már törzskönyvezett neveket tartalmazó demográfiai térképet 

és a mai hivatalos neveket a keresıfunkció miatt. 
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Megvalósítható a szinkronizált és 3D nézet, továbbá távolság- és területmérés a térképeken. 

A szinkronizált nézet esetében együtt mozog a két kivágat, így egyszerre nézhetjük pl. a két 

demográfiai térkép ugyanazon területét, ezáltal az anyanyelvi és vallási mutatók szinkretizmusa a 

népesség finomabb szövetét eredményezik. (Lásd 12. ábra). 

 
13. ábra. Vallás és anyanyelv (szinkronizált nézet). 

[mapire.eu/hu/map/magyarorszag_1910] 

 

A munka jóvoltából a kevés példányszámú (eddig csak nagyon kevés kutató által látott), de 

igen sokszor hivatkozott térképmővek bárki számára elérhetıvé váltak a weben, egyszerő 

böngészı segítségével. Az elérhetıség mellett az eredetihez képest a térképek három további 

elınnyel rendelkeznek: egyrészt a térképek georeferáltak, azaz mai valósághoz viszonyítva 

jelennek meg; másrészt a térképszelvények egy összefüggı mozaikot alkotnak, így szomszédos 

szelvények tartalmát összességében lehet vizsgálni; harmadrészt a különálló térképmővek 

rétegeket alkotnak, így együtt lehet vizsgálni az eltérı demográfiai vonatkozásokat. (Lásd 7. és 8. 

melléklet). 
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2. melléklet. Anyanyelvek Kalotaszegen 1910-ben (Bátky–Kogutowicz-változat). [Bátky–Kogutowicz 1918: 26] 
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3. melléklet. Anyanyelvek Kalotaszegen 1910-ben (Bátky–Kogutowicz-változat). [KSH anyanyelv 1918: 26] 

 

4. melléklet. Felekezetek Kalotaszegen 1910-ben. [KSH vallás 1918: 26] 
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