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1. Bevezető 

2001-ben a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Földrajz Karának épületében előkerült a 

Ferenc József Tudományegyetem Földrajzi Intézetének rég elfeledett térkép- és 

fényképgyűjteményének egy része. A gyűjteményt 1895-ben alapították, majd Cholnoky Jenő 

munkájának köszönhetően több ezer példányosra gyarapodott. (Bartos-Elekes, 2009) 

Cholnoky Jenő, a magyar földrajztudomány rendkívüli alakja, a Ferenc József 

Tudományegyetem tanára volt 1905–1919 között. Sok utazáson vett részt, melyeket 

igyekezett a lehető legteljesebben dokumentálni, így számos fényképet illetve térképet 

készített. (Bartos-Elekes, 2009)  

A gyűjtemény anyagát Cholnoky 1919-es kényszerű távozását követően még néhány 

évtizedig számontartották, ám számos évtizeden át a feledés homályába merült. Ezt a 

megtalált anyagot nevezzük Cholnoky kolozsvári hagyatékának, melyet az előkerülése óta  a 

Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság kezel. (Bartos-Elekes, 2015a) 

 A hagyaték feldolgozása és rendszerezése néhány éve szakkollégiumi keretek között 

zajlik. E munka során látott napvilágot az az igény, miszerint eme értékes gyűjtemény 

darabjait – amellett, hogy digitalizálásuk és a világhálón való közzétételük révén 

biztonságban megőrizzük és könnyen hozzáférhetővé tesszük – térképre illesztve tegyük 

elérhetővé. Ugyanis egy interaktív térképen megjelenítve a képek jobban felkelthetik az 

emberek érdeklődését.  

Az első munka, amely e cél felé irányult, 2010-ben készült el, készítője Groos Boróka, a 

Cholnoky Jenő Szakkollégium volt tagja. Munkájának eredménye megtekinthető a 

szakkollégium honlapján
1
. Az elkészült felület számos rendkívül érdekes megoldást tartalmaz, 

ám a szerző a kivitelezés során jelentős akadályokba ütközött, melyek oka az informatika 

akkor rendelkezésre álló eszköztárában keresendő (Groos, 2010). A technika fejlődése arra 

késztetett, hogy a szerző által felvetett ötleteket újra átgondoljam, új alapokra helyezzem őket, 

és létrehozzak egy olyan térképes felületet a világhálón, amely bárki számára elérhető, 

könnyen kezelhető, anélkül, hogy az érdeklődőknek kiegészítő szoftvereket kellene 

letölteniük, vagy bonyolult használati utasításokat kellene böngészniük. 

A hagyaték fényképeinek georeferálása révén lehetővé válik a gyors hely szerinti 

keresés, illetve lehetőség nyílik a körülbelül 100 év leforgása alatt végbement változások 

követésére, a képeken rögzített és a jelenleg uralkodó állapotok összehasonlítására. A 

georeferálás manapság észrevétlenül is egyre inkább az életünk része, különböző módokon 

                                                 
1
 Lásd: Groos Boróka (2010): Cholnoky Jenő kínai és amerikai útjának fényképes interaktív animációja: 

 (http://hagyatek.cholnoky.ro/google/)  

http://hagyatek.cholnoky.ro/google/
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már az információs rendszerekbe is beágyazódott. Egyre több felületen (pl.: könyvtárakban, 

fényképes adatbázisokban) válik lehetségessé, alapköveteménnyé az objektumok hely alapú 

kezelhetősége, kereshetősége. 

Jelen munkámban e folyamat kivitelezésének módszereit kutatom, igyekezvén 

kidolgozni a lehető legjobb megoldást a Cholnoky-hagyaték fényképeinek világhálón való 

georeferált közzétételére. 

2. Cholnoky fényképei 

Cholnoky Jenő azon földrajztudósok egyike volt, akik terepi munkájuk során igyekeztek 

az ott látottakat, benyomásaikat, észrevételeiket a lehető legpontosabban feljegyezni, 

megörökíteni, ezért a terepezései során precízen vezette terepi naplóit, aprólékos részletekre is 

kitérve. A látottak megörökítésére a naplóvezetés mellett, a rajzolást és a fényképezést 

használta eszközül (Lengyel, 2011). Ennek a precív dokumentálódásnak köszönhető Cholnoky 

számottevő hagyatéka. 

A hagyatékban több mint 5000 darab képfelvételt találunk, melyek között különböző 

tipusúakat tudunk elkülöníteni. A felvételek között vannak üveglemezre készült, különböző 

méretű negatívok valamint pozitívok, sztereo felvételek, panoráma felvételek, illetve filmre 

készült negatívok is, és kb. 2000 másolat. Ebből a több mint 5000 darabbal bíró 

fényképanyagból jelenleg 3015 darab van digitalizálva, ezeket a fényképtár honlapján
2
 meg 

lehet tekinteni. (Imecs, 2004)  

Azt feltételezzük, hogy a Cholnoky hagyaték fényképeinek nagyrészét maga Cholnoky 

készítette. Abból indulván ki, hogy a gyűjteményt saját maga rendszerezte és csak a felvételek 

kisebb hányadán szerepel a készítő neve, logikus következtetésnek tűnik, hogy a többi 

felvételt a geográfus készítette, azonban az is elképzelhető, hogy nem minden esetben 

jegyezték fel a készítő kilétét. A felvételek készítői között a leggyakrabban Dr. Schilling 

Gábor, Dr. Réthly Antal és Xantus János neve szerepel, de néhány képen Ebner Sándor és 

Tulogdy János neve is megjelenik. (Imecs, 2004) 

A rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy a felvételek milyen 

időintervallumban illetve hol készültek: a legelső felvétel 1896. december 12-én készült az 

Arab-tengeren, a legutolsó pedig 1918. október 18-án készült Kolozs vármegyében. (Imecs, 

2004) 

                                                 
2
 Cholnoky Jenő Fényképtár  honlapja (http://hagyatek.cholnoky.ro/fenykeptar/)  

http://hagyatek.cholnoky.ro/fenykeptar/


5 

 

Sajnos a fényképtár teljességére vonatkozóan nem lehet teljesen biztos információkkal 

szolgálni, mivel sokáig az anyag létezéséről sem volt tudomás. Annyi viszont elmondható, 

hogy amennyiben a gyűjteményen található eredeti, szerzői sorszámozásnak hinni lehet, 

vannak ugyan hiányos sorozatok, ám a hagyaték anyaga összességében teljesnek tekinthető. 

Cholnoky törekedett a minél egyértelműbb, letisztult és nem utolsó sorban biztonságos 

rendezésre az anyagok elraktározásánál: a felvételek dobozokba voltak helyezve, sorrendbe 

téve és terület szerint csoportosítva (lásd 1. ábra); minden felvételt külön papírba csomagolt 

és a csomagolás azonosító adatokat tartalmaz, aminek köszönhetően az elsőre félelmetesnek 

tűnő adatfeldolgozás gördülékenyen folyhatott a nagy adatmennyiség ellenére is (Imecs, 

2004). Munkám során a fényképeket én is a csomagoló lapokon levő azonosító adatok (kép 

címe, készítés helye, dátuma, a vármegye, amelyben a település található) (lásd: 2. ábra) 

alapján láttam el címkékkel. 

 

 

A fényképtár anyaga több szempont szerint is rendezhető, például a hordozó alapján, 

amelyre készült, a fotózás módja, az ábrázolt objektum, illetve a készítési hely szerint. (Imecs, 

2004) 

A felvételek származási helyét alapul véve, hisz munkám során a képek osztályozásánál 

ez elsődleges szempont, 2 nagy kategóriát tudunk elkülöníteni: 

 Történelmi Magyarország területén készített képek: itt a képeket vármegyék 

szerinti csoportosításban találjuk, 

 Külföldön készült képek: itt országok szerint vannak csoportosítva a felvételek, 

10 országot találunk: Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Dalmácia, Itália, 

Kína (itt találáljuk még néhány más ázsiai ország képeit is), Norvégia, Románia, 

Spitzbergák, Svédország és Szerbia. 

1. ábra: A felvételek tárolására használt 

dobozok. 

2. ábra: Cholnoky aláírását viselő 

csomagoló lap 

(Az ábrák forrása: http://hagyatek.cholnoky.ro/fenykeptar/fenykeptar_2/) 
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A legtöbb felvétel a történelmi Magyarország területén készült, kb. 2000 darab 

(Lengyel, 2011). A képek vármegyék szerint vannak csoportosítva, így tudjuk, hogy egy adott 

vármegyében hány felvétel készült (lásd 3. ábra), de más szerkezetű területekre vonatkozólag 

nem rendelkezünk ilyen információval – itt kap teret jelen munka. 

 

Az elmúlt pár évben szakkollégiumunk tagjai igyekeztek minél jobban feldolgozni a 

hagyatékot. E munka során több dolgozat is napvilágot látott. Ezek eredményeként Cholnoky 

több útja felderítésre került (Belföldi utazások – Lengyel, 2011; Amerikai Egyesült 

Államokban tett látogatás – Milkós, 2011
3
; Kelet-Ázsiai újta – Groos–Miklós, 2010). A 

tanulmányok rávilágítottak többek között a kolozsvári Cholnoky-hagyaték jelentőségére, 

amely az egyedülálló képekben rejlik. A kutatások bebizonyították, hogy a kolozsvári 

gyüjtemény tartalmaz több olyan fényképet, amely egy másik Cholnoky-hagyatéknak sem 

része (Groos – Miklós, 2010). Rendkívül fontos feladat tehát, a hagyaték megóvása és a lehető 

legtöbb ember elé tárása. 

 

                                                 
3
Lásd: Miklós Réka, 2011:  Amerikai Egyesült Államok, 1912. Újabb adalékok a kolozsvári Cholnoky-hagyaték 

kiépüléséhez, ETDK, Kolozsvár 

3. ábra: A történelmi Magyarországon készült felvételek terület szerinti eloszlása 

(Készítette: Lengyel Hunor adatai alapján Bartos-Elekes Zsombor, 2011) 
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3. A georeferálás 

A georeferálás
4
 szó hallatán a képi formátumú régi térképekkel, térképszelvényekkel 

végzett térinformatikai módszer lebeg szemünk előtt, azonban e munka során én nem régi 

térképekkel, hanem fényképekkel dolgozom, így nem ezt az eljárást követem. 

Jelen munkában nem a fénykép tartalmának raszteres képpontjait látom el 

georeferenciával, hanem a fénykép helyét kezelem egy pontként, ezt a pontot georeferálom. 

Ilyen értelemben használható a geotag vagy geokód kifejezés, ám a pontos szóhasználat még 

nincs kidolgozva. 

A szakirodalomban használt kifejezések nem különültek el teljesen egymástól, előfordul 

a georeferálás, geokódolás, geotagging szavak szinonímaként való használata, egymással való 

behelyettesítése, mind a magyar, mind a nemzetközi
5
 szakirodalomban. Tekintsük meg mit is 

jelentenek ezek a fogalmak:  

 A georeferálás röviden összefoglalva: valamely képállomány képpontjainak 

földrajzi koordinátákkal való összekapcsolását jelenti. (Bartos-Elekes, 2015b)  

 A geokódolás egy terület vagy területfüggő objektum, esetleg 

objektumcsoport azonosítása, mely révén lehetővé válik a kapcsolat terület, az objektum és a 

hozzájuk rendelt tulajdonság között. (Sárközy, é.n.)  

 A geotagging pedig a földrajzi koordináták valamely képi elemhez való 

hozzárendelését jelenti, az objektum valós térben vagy térképen elfoglalt helyére történő 

referálást. (Gartner, 2009, p. 71.) 

A georeferálás esetében el tudunk különíteni helynévalapú georeferálást (placename-

based referencing) illetve térbeli referálást (geospatial referencing), ám egységes értelemben 

is használják a georeferálás (georeferencing) kifejezést. (Hill, 2006, pp. 1-20.) 

Dolgozatomban én magam is egységes értelemben használom a fogalmat.  

                                                 
4
 A georeferálás a térinformatika rendkívüli fontossággal bíró módszere. A georeferálandó térképek, 

térképszelvények lehetnek raszteres vagy vektoros formátumúak. Egy állomány georeferálása a resztert alkotó 

képpontok vagy a vektorelemek földrajzi koordinátákkal való összekapcsolását jelenti. A művelet során először 

illesztőpontokat határozunk meg, majd a vetületek megadását követően a térinformatikai szoftver földrajzi 

koordinátákat interpolál az illesztőpontok közötti felületdarabok középponjaihoz, majd a képet rektifikálja, 

ennek eredményeként annak sorai és oszlopai már földrajzi koordinátáknak felelnek meg. A georeferálás 

eredményeként az eddig képként kezelt állomány informatikai értelemben térképpé válik és ráilleszthető lesz 

bármilyen mai térképre.   (Bartos-Elekes, 2015b valamint  i ár    olnár, 2013, pp. 44-49) 

5
 Lásd:   1. Geoinformatik-Service – Universität Rostock: http://www.geoinformatik.uni-

rostock.de/einzel.asp?ID=803 

2. Goodchild, 2007,  

http://www.geoinformatik.uni-rostock.de/einzel.asp?ID=803
http://www.geoinformatik.uni-rostock.de/einzel.asp?ID=803
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Itt fontosnak tartom megemlíteni, hogy mit is tekintünk a kép helyének. Több 

problémába ütközünk: sajnos nem minden helyzetben egyértelmű, hogy a kép készítésének 

helyét vagy az ábrázolt objektum helyét tekintsük-e helyként, itt a lehetőségekhez mérten 

igyekeztem meghozni a legjobb döntést: ilyen esetben, ahol lehet, az ábrázolás jellegét is 

figyelembe véve, az ábrázolt objektum helyét tekintettem a kép helyének. További probléma, 

hogy vannak olyan helyjelölők, pl. tájegységek, amelyek megtalálásához alapos helyismeretre 

van szükség, ahol ezzel nem rendelkeztem igyekeztem meghatározni azon belül egy ismert 

ponot és a képeket ehhez a ponthoz rendelni. 

4. Példakértékű weboldalak 

A világhálón böngészve számtalan rendkívül érdekes dologra lelhetünk, melyek akár 

későbbi tudományos kutatások elindításához is vezethetnek, érdekes gondolatokat, ötleteket 

vethetnek fel a weboldalakon böngészők fejében. 

A következőkben bemutatásra kerül néhány weboldal, amelyek ötletként szolgáltak 

számomra. 

4.1. Flickr és Panoramio 

A Flickr és a Panoramio ingyenes nemzetközi fényképmegosztó weboldalak, melyeket 

2004-ben illetve 2005-ben alapítottak. Webkettes szolgáltatások, melyek a fényképmegosztási 

és tárolási funkciójukon túl, közösségi felületként is használatosak.  

Mindkét szolgáltatás rendkívül népszerű a felhasználók körében, akik privát 

fényképeket tölthetnek fel és oszthatnak meg egymással az oldalon, továbbá lehetőségük van 

blogokat írni és fórumokon megosztani egymással tapasztalataikat. A Flickr biztosítja a 

felhasználói számára azt a jogot, miszerint maguk választhatják ki (az egyes képek beállításai 

révén), hogy ki tekintheti meg személyes fényképeiket, ezzel szemben a Panoramio-ra 

feltöltött képeket bárki megtekintheti, ugyanis az mindkét weboldal esetében elmondható, 

hogy regisztráció nélkül bárkinek lehetősége nyílik a feltöltött képek megtekintésére. 

Manapság számos fényképmegosztó és közösségi oldal létezik, az én érdeklődésem az 

keltette fel a Flickr és a Panoramio iránt, hogy ezek felületén a fényképek földrajzilag el lehet 

helyezni, egy világtérképre vannak ráillesztve a feltöltés során megadott helyük alapján, amit 

egy rendkívül innovatív ötletnek tartok. 

A Flickr által használt térképfelület egy Yahoo! Térkép, míg a Panoramio Google 

Térképet használ. Mindkét térképen több háttér-térkép közül (műhold nézet, térkép nézet stb.) 

választhatjuk ki a nekünk leginkább tetszőt. A Flickr térképén mindig a pillanatnyilag aktív 
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fényképsorban található képek helyei vannak bejelölve egy ponttal, maguk a képek a 

legerősebb nagyításban sem kerülnek a térképre (4. ábra). Ezzel szemben a Panoramio-n 

használt térképen maguk a képek jelennek meg kicsinyítve, minél jobban ránagyítunk a 

térképre, annál jobban elkülönülnek az egyes helyekhez rendelt fényképek, egyre több képet 

látunk és amennyiben egy helyhez több kép tartozik azok mindegyike láthatóvá válik (5. 

ábra). A térképi megjelenítés tekintetében a Panoramio weboldalán látottak nyerték el inkább 

tetszésem. 

4. ábra: Flickr fényképmegosztó weboldal 

(Saját szerkesztés) 

 

5. ábra: Panoramio fényképmegosztó weboldal 

(Saját szerkesztés) 

 

A Flickr fényképmegosztón a felhasználók képeiket kulcsszavak és címkék segítségével 

kategorizálhatják, csoportokba rendezhetik őket, sőt egy kép több csoportba való besorolása is 
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lehetséges, és ezen a besoroláson bármikor változtathatnak. A képekre a későbbiekben hely, 

címke, kulcsszavak és csoportok alapján rá lehet keresni. Ezzel szemben a Panoramio 

weboldalán a képekhez kizárólag címkéket tudunk rendelni, valamint lehetőség van a 

csoportokhoz rendelésükre is, de csak hely és címke szerint lesznek kereshetőek. Az oldal 

pozitív vonása azonban, hogy a képeket népszerűség szerint rangsorolja, majd a 

legnépszerűbb helyeken készült és a legnépszerűbb címkékkel ellátott fotókat megtekintésre 

ajánlja. Mindent figyelembe véve kereshetőség szempontjából a Flickr weboldal bizonyult 

példaértékűnek. 

4.2. Old Maps Online 

Az Old Maps Online egy ingyenes, nemzetközi, a világhálón közzétett térkép adatbázis, 

melyben több ezer régi térképet találunk. Az adatbázist 2012-ben hozták létre. 

A weboldal létrehozásának célja az volt, hogy egy olyan webes felületet biztosítsanak, 

amelyen lehetővé válik a különböző régi térképek gyors elérése. Az oldal számos intézmény
6
 

gyűjteményét fogja össze, több ország képviselteti magát. 

A több ezer képet tartalmazó adatbázisban megtaláljuk a történelmi térképek digitalizált 

másolatát és azok meta-adatait, aminek köszönhetően megvalósulhat a térképek közötti 

böngészés, valamint linkeket is találunk, amelyek elvezetnek annak az intézménynek az 

oldalára, amelynek tulajdonában van az általunk keresett térkép. 

A felhasználók a weboldalon helyek és/vagy évek szerint tudnak keresni. A keresés 

során nincsenek méretbeli kikötések, megadhatunk bármilyen kis települést. A 

rendelkezésünkre álló időskála is nagyon széles, 1000-től egészen a 2010-es évig terjed. 

Az Old Maps Online iránti érdeklődésem az a tulajdonság keltette fel, hogy lehetséges a 

dátum szerinti keresés, aminek a lehetővé tétele a hagyaték fényképei esetében is remek 

lenne. 

A weboldal megnyitását követően egy világtérkép jelenik meg. Az oldal Google 

Térképet használ. A hely szerinti keresés az oldalon több módon is történhet: a térkép adott 

területére való nagyítás révén vagy az adott hely nevének keresőbe való beírása révén. A 

keresés lefutása után a kritériumoknak megfelelő térképeket a képernyő jobb oldalán található 

csúszkával ellátott sávban láthatjuk, nem lesznek a térképen megjelenítve. Az eredményeként 

kapott térképeket a térkép fényképére kattintva érhetjük el (6. ábra). 

                                                 
6
 Lásd: http://project.oldmapsonline.org/collections  

http://project.oldmapsonline.org/collections
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4.3. Hungaricana Képeslapok 

A Hungaricana Képeslapok weboldal egy ingyenes magyar képeslap adatbázis, amelyet 

2015 januárjában indították el. 

A weboldal létrehozásának célja az volt, hogy létrejöjjön egy olyan felület, amely minél 

több múzeum gyűjteményét integrálja egy adatbázisba, és amelyen lehetőség nyílik a 

képeslapok közötti keresésre. 

Jelenleg az oldalon öt magyarországi intézmény közel 300 000 darabból álló 

képeslapgyűjteménye tekinthető meg illetve kereshető, ám folyamatosan bővíteni szeretnék az 

adatbázist. A képeslapok 31 fő témakörben vannak csoportosítva, ami megkönnyíti, hogy a 

felhasználók megtekinthessék az őket érdeklő képeslapokat. 

A felhasználók az adatbázisban kulcsszavak alapján, térképen pedig hely és dátum 

szerint kereshetnek, valamint van lehetőségük összetett keresés elindítására is.  

A képeslapok egy térképen vannak megjelenítve. A térképen különböző nézeteket 

tudunk beállítani, továbbá rávetíthetjük alaptérképünkre az Első- valamint a Második katonai 

felmérés során készített térképeket is. 

6. ábra: Az Old  aps Online térkép adatbázis keresőfelülete 

(Saját szerkesztés) 
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A területen, amelyhez a képeslapokat rendelték egy, az adott területhez tartozó képek 

mennyiségével arányos pontot találunk, melynek felületén egy számjegy van, amely az azon a 

területen található képeslapok számát hivatott jelezni. Minél erősebben ránagyítunk a 

térképre, annál több pontot fedezünk fel, a képeslapokat pedig a pontokra kattintva tudjuk 

megtekinteni (7. ábra).  

5. Módszer 

Az előző fejezetben négy olyan weboldalt mutattam be, amelyek megtekintését 

követően – ismerve a Cholnoky Fényképtár anyagát valamint azt, hogy volt már valamiféle 

arra irányuló próbálkozás
7
, hogy a rendkívüli hagyatékra felhívja az emberek figyelmét – 

megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy miért ne lehetne ezekhez hasonlóan (főként a 

Hungaricana Képeslapok weboldalt véve alapul) földrajzi helyhez rendelten a világhálón 

közzétenni a Cholnoky-féle fényképeket. Ebben a fejezetben szeretném bemutatni milyen 

úton jutottam el a fényképek világhálón való georeferált megjelenítéséig. 

A georeferálást nem úgynevezett Desktop-GIS program (pl.: QuantumGIS, ArcGIS) 

segítségével végzem, hisz e programok szakszerű kezeléséhez valamilyen szintű szaktudás is 

elengedhetetlenül szükséges és munkám révén olyan végeredmény elérésére törekszem, ami 

                                                 
7
 Groos Boróka, 2010 

7. ábra: A Hungaricana Képeslapok weboldal képeslapjainak térképi megjelenítése 

(Saját szerkesztés) 

E weboldal esetében számomra az igazán figyelemfelkeltő a képeslapok térképen 

való megjelenítése volt. Rendkívül jó megoldásnak találom azt, hogy a képeslapok területi 

eloszlását is vizsgálhatjuk a térképre pillantva. 
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mindenki számára elérhető, könnyen kezelhető illetve a világhálón megjeleníthető. Így olyan 

weboldalt választok munkám felületévé, amelyek webtérképek létrehozására alkalmasak, és 

hátterében valamilyen webes GIS szoftver is helyet kapott. 

Bár régen kizárólag térképészek által készített térképek voltak, a számítógépes grafika 

és a térinformatika  rohamos fejlődésével az utóbbi években ez a tendencia megváltozott. A 

webhez kapcsolódó információs forradalom révén méginkább nőtt azok száma, akik 

térképeket készítenek. Manapság egyre nagyobb teret hódítanak, egyszerűbb, kezelhetőbb 

mivoltuknak köszönhetően az úgynevezett Webkettes felületű térkép készítésre alkalmas 

felületek. Az ilyen felületen végzett térképezési műveleteket nevezzük webtérképezésnek. 

Elmondható, hogy a webtérképet készítők köre az egyszerű felhasználóktól a képzett 

szakemberekig terjed. (Pődör, 2010, p. 1-3.) 

A Webkettő kifejezés első említése egy 2004-es konferencián történt, azonban teljes 

jogú megjelenéséről 2006 óta beszélhetünk. (Gartner, 2009, p. 68) 

Míg a korábbi Web elsősorban egyirányú volt – a felhasználók csak megfigyelőként 

jelentek meg, nem járulhattak hozzá a weboldalak fejlődéséhez, addig a Webkettő egy 

kétirányú együttműködés eredménye. A webkettes szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a 

weboldalak tartalmát maguk a felhasználók hozzák létre interakcióik révén. (Goodchild, 2007, 

pp. 24 – 32) 

A webkettő fontos tulajdonsága a tartalom megoszthatósága, így a felhasználók aktív 

részt vállalnak a tartalom létrehozásában, a tartalmakat tulajdonképpen közösen alkotják meg, 

az egymással véghezvitt információmegosztások révén. Ezen szolgáltatások esetén a 

szerverek tulajdonosai csupán a keretrendszert biztosítják a felhasználók közötti 

interakciókhoz. (Zentai – Guszlev, 2006) 

A webtérképek már nem ugyanazokkal a tulajdonságokkal bírnak, mint elődeik, ezek 

testreszabhatóak,  hely szerinti keresést tesznek lehetővé, könnyen kezelhető, intuitív 

felhasználói felületet biztosítanak, továbbá a webkettő jegyében beágyazhatóak más 

weboldalakra, megoszthatóak a felhasználók között. (Pődör, 2010, p.7.) 

Én magam is ilyen Webkettes alkalmazás révén szeretném a kolozsvári Cholnoky-

hagyaték fényképeit a készítési helyükhöz rendelve megjeleníteni, hisz eme oldalak fent 

említett kedvező tulajdonságaihoz társul továbbá az is, hogy e webes alapú alkalmazásokhoz 

nem szükséges sem készítőként, sem felhasználókét semmit sem letöltenünk, a weboldalak a 

böngészőkön keresztül könnyen elérhetőek. 
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5.1. Szempontrendszer az alkalmazások vizsgálatához 

Az alábbiakban bemutatom a szempontrendszeremet, amely által összehasonlítottam a 

módszereket. 

a) Térkép: Itt a különböző weboldalakon használt háttér-térképeket vetem össze. 

b) Címkék, képleírások térképhez rendelhetősége: Munkám végeredményének 

megjelenítésénél nagyon fontos, hogy az egyes képek adatai (melyeket még Cholnoky 

rendelt hozzájuk) megjeleníthetőek legyenek, így itt ennek lehetőségeit viszgálom. 

c) Képek, helyzetük feltöltésének módja: Itt azt kívánom megvizsgálni, hogy a képeket, 

helyzetüket milyen módon lehet a térképhez rendelni, ez egy fontos szempont ilyen nagy 

mennyiségű rendelkezésre álló állomány esetében. 

d) A fényképek megjelenítése: Itt arra fektetek nagy hangsúlyt, hogy milyen módon 

jelennek meg a képek a felületen, továbbá, hogy mennyire esztétikus, áttekinthető a 

felület a képek megjelenítését követően. 

e) Térképtűk: Ennél a szempontnál azt vizsgálom, hogy az alkalmazások milyen 

szimbólumok használatát teszik lehetővé a képek térképre illesztésénél, csoportok 

létrehozásánál. 

f) Keresési lehetőségek: Itt azt vizsgálom, hogy az oldalon milyen szempontok szerint 

lehet keresni, hogy egyáltalán lehetőség van-e a képek közötti keresésre. 

g) Helynevek kereséshez megadandó alakja: Itt azt vizsgálom, hogy a hely szerinti 

keresés során a települések, területek neveit exonimaként vagy endonimaként kell 

beírnunk a keresőbe. 

h) Közzétehetőség: Fontos, hogy a kapott térkép megosztható legyen másokkal, 

beilleszthető legyen más weboldalakba. 
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5.2. Az alkalmazások vizsgálata 

Vizsgálatom során sok alkalmazást kipróbáltam, melyek közül az előzetes szelekciót 

követően 4 alkalmazást találtam, amelyek alkalmasak lennének a fényképek georeferálására. 

Az 4 szolgáltatás a következő: ArcGIS Online, Bing Maps, Google Térkép
8
, ZeeMaps. A 

következőkben ezeknek az előzőekben felsorolt szempontok szerinti vizsgálatát taglalom. 

a) Térkép 

Az ArcGIS Online az ESRI által fejlesztett térképet használ. 10 különböző nézet közül 

választhatjuk ki a munkánkhoz legalkalmasabbat. Lehetőségünk van egy kisebb méretarányú 

melléktérképen követni aktuális helyzetünket, melyet ezen a térképen egy besötétített téglalap 

jelöl, amely mozgatásával könnyedén mozgathatjuk a térképet. A térkép mozgatásának másik 

módja, ha a kurzor segítségével bal egérgombbal megfogjuk a térképet majd a kurzor 

különböző irányba való mozgatása révén mozog a térképünk is. A térképhez több különböző 

réteg (layer) is hozzárendelhető. 

A Bing Maps a Microsoft és a Nokia kooperációja révén létrehozott térképet használ. 

Ennél a térképnél csak 4 nézet közül választhatunk, melyekre azonban lehetőségünk van 

ráilleszteni a közúti közlekedést (traffic). Néhány ország esetében (sajnos Románia és a 

szomszédos országok nem tartoznak ezek közé) lehetőségünk van „az utcán állva” szétnézni 

az adott területen (utcakép). Itt is lehetőségünk van helyünk meghatározására egy kisebb 

méretarányú melléktérképen, mely ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint az 

ArcGIS online-on használt változata. A Bing Maps esetében a térkép mozgatása már egy a 

képernyőn megjelenő navigációs gomb segítségével történik. Egyedülálló tulajdonsága a 

szolgáltatásnak, hogy a térkép teljes képernyős nézetben is megtekinthető. 

A Google Saját Térkép szerkesztője a Google térképét használja alapanyagként. Ezen 

térkép esetén 9 nézet közül választhatunk. A térképhez több réteget is hozzá tudunk rendelni. 

E térkép esetében is a navigálás a térkép megfogásával történik. 

A ZeeMaps szintén a Google térképét használja. A térképen alapvetően 2 alapfelületet 

állíthatunk be, ám mindkettő rendelkezik 1-1 kiegészítő paraméterrel, így végeredményként 4 

alapfelület közül választhatunk. Ebben az alkalmazásban is a Bing Maps-hez hasonlóan 

lehetőségünk van navigációs gomb használatára a térkép mozgatásához. 

 

                                                 
8
 Ez az egyedüli alkalmazás a 4 felsorolt közül, mely magyar nyelven is elérhető. Én a magyar nyelvű 

változatban dolgoztam, ezért használom az alkalmazás magyar nyelvű nevét az eredeti, angol Google Maps 

helyett. 
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b) Címkék, képleírások térképhez rendelhetősége 

Mind a 4 általam vizsgált alkalmazás lehetőséget biztosít arra, hogy leírásokat rendeljük 

a képekhez. 

c) Képek, helyzetek feltöltésének módja 

A Bing Maps és az ArcGIS esetében kizárólag manuálisan egyenként van lehetőségünk 

a térképhez adatokat, képeket rendelni. Ennek módja mindkét esetben: a kereső ablak 

segítségével vagy mi magunk megkeressük azt a települést, területet amelyhez a képünket 

rendelni szeretnénk, majd az adott helyre elhelyezünk egy térképtűt, mely helyének megadása 

után egy dialógus ablak jelenik meg, amelyben meg kell adnunk a téréptűnk/képünk címét, a 

hozzá tartozó leírást és a képünk URL kódját. 

A ZeeMaps és a Google Térkép esetében azonban lehetséges az adatok automatikus 

egyszerre történő térképhez rendelésére és természetes emelett manuálisan is megtehetjük 

mindezt. A Zeemap esetében az eljárás a következő: az Additions fülnél kiválasztjuk az Add 

(Upload) Multiple Markers gombot majd a lenyíló fülből kiválasztjuk a nekünk megfelelő 

adatfeltölési módot (be lehet másolni,  Google Drive-ról be lehet tölteni a kívánt adatokat, 

vagy választhatunk több fájl formátum feltöltése közül); az automatikus térképre illesztés 

révén gyorsabb az adatfeltöltés viszont szükséges a térképtűk helyreigazítása, főként mivel az 

egy településen megjelenítendő pontokat egyetlen helyre teszi és azáltal hiába van ott több 

pont is nem láthatjuk őket, csupán egyet közülük. A Google térkép esetében az Importálás 

gomb megnyomása után, választhatunk egy feltöltendő fájlt a számítógépünkről vagy a 

Google Drive-ról; sajnos az adatfeltöltést követően itt is ugyanazokkal a problémákkal 

szembesülünk, mint a ZeeMaps esetében. Mindkép program esetében pozitívumként 

emelendő ki, hogy a feltölthető fájlok kiterjesztései több félék lehetnek. A képek feltöltése e 

két alkalmazás esetében is manuálisan, egyenként történik. 

d) A fényképek megjelenítése 

A ZeeMaps és a Bing Maps a térképre egyaránt csak a képek kicsinyített (kb. 1,5x3 cm-

es) mása kerül rá, melyre ha rákattintunk egy új dialógus ablakban megjelenik a kép eredeti 

méretében.  A Google Térképen már egy jól látható kép kerül a térképre, ám sajnos ez sem a 

teljes méretű kép, aminek az elérését az alkalmazás sajnos nem is teszi lehetővé. Az ArcGIS 

Online viszont kizárólag a kép elérhetőségét (link-jét) rendeli hozzá a térképhez, így 

elmondható, hogy ez az alkalmazás nem igazán felel meg céljaimnak. 
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e) Térképtűk 

Az ArcGIS Online esetében a térképtűk stílusa rendkívül változatos, könnyedén 

testreszabható, mindenki megtalálhatja a céljainak legmegfelelőbbet, tetszőleges kritériumok 

szerint csoportosíthatjuk őket (például: készítési dátum szerint).  

A Bing Maps esetében a térképtűk stílusa nem változtatható meg az eredeti sárga színű 

sorszámmal ellátottról. Sajnos a sorszámos e térképtűk esetében nem a legpraktikusabb, mivel 

nem azt jelzik, hogy egy adott ponthoz, hány térképtű van rendelve, hanem azt, hogy az adott 

térképtű hányadikként lett a térképhez rendelve és ez okoz némi zűrzavart. 

A Google Térképen a térképtűk sok féle alakot vehetnek fel és rendkívül változatos 

színüek lehetnek. Itt is lehetőségünk van kategóriák elkülönítésére. 

A ZeeMaps esetében csak a térképtűk színe változtatható meg, ami ugyancsak 

lehetőséget szolgáltat különböző csoportok létrehozására; sajnos azonban a térképtűk 

színének megváltoztatására is csak abban az esetben van lehetőségünk, ha nem alkalmazunk 

automatikus csoportosítást. Itt is sorszámmal vannak ellátva a térképtűk, a képek sorszámait 

kapják, ami segítséget nyújt a későbbiekben a képek közötti böngészésben. 

f) Keresési lehetőségek 

Mind a 4 alkalmazásban hely szerinti keresést tudunk végrehajtani a keresőablak 

segítségével. Ez a keresés a ZeeMaps esetében bővíthető az általunk a térképtűk stílusának 

kiválasztásakor használt kategóriákban végzendő szűréssel; illetve a ZeeMaps és a Bing Maps 

esetében a képernyőn megjelenő csúszkával ellátott ablakban felsorolt címek között is 

rákattinthatunk a minket érdeklő címre s annak címkéje előugrik a térképen. 

g) Helynevek kereséshez megadandó alakja 

A ZeeMaps és a Google Térkép engedi a helynevek keresését az olvasó nyelvén, így 

magyarul is rákereshetünk a romániai településekre. A Bing Maps és az ArcGIS Online a 

helyneveket csak hivatalos nyelvi alakjukban ismeri. Mivel a vizsgált fényépek elkészítése óta 

a nevek sok esetben megváltoztak, így az előbbi két térkép használata egyszerűbb. 

h) Közzétehetőség 

Mind a 4 oldal sok lehetőséget biztosít az elkészült térképünk megosztására: kapunk egy 

linket, amit bárkivel megoszthatunk illetve kapunk egy másik linket térképünk weboldalakban 

való beágyazására. Lehetőségünk van emailen keresztül küldeni illetve két közösségi oldalon 

(Facebook, Twitter) is közzétehetjük.  
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8. ábra: Általam készített ArcGIS Online-os térkép megosztás után 

(Saját szerkesztés) 

 

 

 

 

 

9. ábra: Bing Maps alkalmazásban készített térkép megosztás után 

(Saját szerkesztés) 
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10. ábra: Google Térkép alkalmazásban készült térkép megosztás után 

(Saját szerkesztés) 

 

 

 

11. ábra: ZeeMaps alkalmazásban készített térkép megosztás után 

(Saját szerkesztés) 
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5.3.Vizsgálat eredményei 

A vizsgálat során az alkalmazásokat kritériumról kritériumra 1-től 4-ig terjedő skálán 

osztályoztam, ahol az 1-es legkevésbbé megfelelő, a 4-es pedig a legjobb alkalmazást jelöli. 

Az eredmény összegzését az alábbi táblázatban láthatják: 

Szempontok ArcGIS Online Bing Maps Google Térkép ZeeMaps 

Térkép 4 3 2 1 

Címkék, képleírások 

térképhez rendelhatősége 
4 4 4 4 

Képek, helyzetek 

feltöltésének módja 
1 2 3 4 

Fényképek megjelenítése 1 2 4 3 

Térképtűk 3 1 2 4 

Keresési lehetőségek 2 3 1 4 

Helynevek kereséshez 

megadandó alakja 
1 2 3 4 

Közzétehetőség 4 4 4 4 

1. táblázat: Viszgálat eredményeinek összesítése 

(Sajnát szerkesztés) 

A fenti számok tükrében elmondható, hogy a vizsgált alkalmazások közül a ZeeMaps 

bizonyult a legmegfelelőbb alkalmazásnak. 

6. Munkám eredménye 

Az előző fejezetben vázolt kutatás során célom az volt, hogy megtaláljam a 

rendelkezésre álló térképszolgáltatások közül a legalkalmasabbat a Cholnoky-hagyaték 

helyhezkötött fényképeinek világhálón való közzétételére.  

Kutatásom során kiderült, hogy a ZeeMaps alkalmazás felel meg leginkább 

elvárásainknak, ugyanis e felületen lehetett a fényképek georeferálására, a világhálón való 

közzétételére leginkább alkalmas térképet létrehozni (12. ábra). 
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12. ábra: Georeferált képek a ZeeMaps alkalmazás térképén 

(Saját szerkesztés) 

Miután sikerült kiválasztani a legalkalmasabb szolgáltatást hozzáfogtam a végső cél – a 

Cholnoky-hagyaték fényképeinek georeferált közzététele a világhálón – kivitelezéséhez. 

Elkezdtem a fényképek térképre illesztését. Ez egy óriási munka, amelybe ezuttal csak 

belekóstoltam, hisz a több ezer felvételből álló gyűjtemény csak egy kis részét dolgoztam fel. 

Egészen pontosan a történelmi Magyarország három vármegyéjének (Abaúj-Torna vármegye, 

Csík vármegye és Heves vármegye) fényképeit sikerült térképre illesztenem. 

Munkám eredményét az alábbi linken tekinthetik meg: 

http://hagyatek.cholnoky.ro/zeemaps/  

7. Továbblépési lehetőség 

Ez a munka egy újabb lépés Cholnoky Jenő hagyatékának feldolgozásában. Úgy vélem 

az általam készített térkép az oktatásban, demonstráció során kiválóan használható. 

A jövőben folytatni érdemes az általam elkezdett munkát, míg az összes felvétel 

megtekinthető nem lesz térképre illesztve. 

A technológia folyamatos fejlődésének megfelelően a későbbiekben szeretném 

munkámat is fejleszteni, a legkorszerűbb módszerekkel közzétenni a fényképeket és ezáltal 

egyre nagyobb nyilvánosság elé tárni ezt kivételes kincset, amely a rendelkezésünkre áll. 

http://hagyatek.cholnoky.ro/zeemaps/


22 

 

8. Köszönetnyilvánítás 

Ez úton szeretném köszönetemet kifejezni a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézetnek, a 

Magyar Tudományos Akadémiának és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek szíves 

támogatásukért. 
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