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Bevezető, cél

 1910: népszámlálás
– anyanyelv, vallás, magyar nyelvismeret, írás-olvasás

 1918: demográfiai térképsorozat
– Bátky–Kogutowicz, Központi Statisztikai Hivatal, kevés 

példány
– öt térképmű: anyanyelv (2), vallás, magyar 

nyelvismeret, írás-olvasás
– 1: 200 000 (45 térképlap)
– háttér: III. katonai felmérés (foktérképek)

 2014–2016: feldolgozás
– Segyevy Dániel: azonosítás, leírás
– BEZs: georeferálás, webes publikálás



Források

A foktérképek
A népszámlálás

A demográfiai térképművek



A III. katonai felmérés

 III. osztrák katonai topográfiai felmérés
– császári és királyi Katonaföldrajzi Intézet (k. u. k. 

Militärgeographisches Institut), Bécs
– 1869–1887, Osztrák–Magyar Monarchia

 térképrendszer
– 1: 25 000-es felmérési térkép (Aufnahmskarte)
– 1: 75 000-es részletes térkép (Spezialkarte)
– 1: 200 000-es általános térkép (Generalkarte)
– 1: 750 000-es áttekintő térkép (Übersichtskarte)



Általános térképmű

 1887–1916:
– Generalkarte von Mitteleuropa = 

Közép-Európa általános térképe
– 1: 200 000
– 267 szelvény (265?) a 284-ből 

(282?)
– 1°*1° foktérkép 

(Gradkartenblatt) 
 Szkennelt (georeferencia 

nélküli) változat letölthető:
– http://lazarus.elte.hu/hun/digkon

yv/topo/3felmeres.htm

http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm


A foktérkép



A népszámlálás
 Magyarország, Horvát- és Szlavónország, Fiume
 1910. december 31.

 Sorok:
– községek (összes jelenlévő népességből, polgári és katonai együtt)
– (új!) 100 főnél népesebb puszták, telepek és egyéb külterületi lakott 

helyek (egyes városoknál városrészek) adatai

 Oszlopok:
– anyanyelv (magyar, német, tót, oláh, rutén, horvát, szerb és egyéb)
– vallásfelekezet (latin szertartású katolikus, görög szertartású katolikus, 

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

– magyarul tudás (tud, nem tud)
– írni-olvasni tudás (tud, nem tud)

 Kb. 20 000 sor, 20 oszlopos = 750 oldal





A demográfiai térképművek
 1918 ősz–tél
 1: 200 000-es demográfiai térképművek
 45 szelvény, közel 10 m2

 1918 októbere: Teleki Pál kezdeményezése
 négy pályázó, Kogutowicz Károly tervezete
 szerkesztéshez Bátky Zsigmond is 

csatlakozott
 munkatársak:

– Magyar Földrajzi Társaság
– Központi Statisztikai Hivatal

 1919 január: kész.

 Anyanyelv: Bátky–Kogutowicz-féle, MFT
 Anyanyelv: KSH
 Vallás: KSH
 Magyarul tudás: KSH
 Írás-olvasás: KSH



Szelvényezés, vetület, méretarány



Háttér-térkép
 Egyszínű, nyomtatott:

– Állami Nyomda
– 54 darab (1–53)
– kb. 50*66 cm-es 

 Foktérkép (1: 200 000)
– szelvényezés, vetület, 

méretarány
– minimális vízrajz, vasutak 

jelölése
 Megyetérképek (1: 144 000)

– törzskönyvezett településnevek
– határok községszintig

 Célterület:
– szigettérkép (csak 

Magyarország: 45 lap), + 
Szerémség K-i része (vallás)



Célterület, vonatkozási 
felületek
 Népszámlálás:

– 13 000 község + 7000 külterületi 
lakott hely, városrész

 Bátky–Kogutowicz-féle anyanyelvi:
– község, külterületi lakott hely 

(alaprajz követése)
– pontok helyzete: helyzethű
– pontok színe: összevont

 KSH-féle (anyanyelv, vallás, 
magyarul tud, ír-olvas):
– község (pontszerű jel)



A mennyiség ábrázolása
 Pontmódszer (váltópénz-módszer)

– 25 mm2 pontnagység = 1000 lakos pontérték (1 km2)
– 2,5 mm2 pontnagyság = 100 lakos pontérték
– félkör: 500/50 lakos
– nagy népsűrűségű területek külön lapon kiemelve

 Bátky–Kogutowicz-változat:
– alaprajzhoz hasonló, topográfiai alap 

(külterület határa) >> pontok egyenkénti 
értelmezése, szóródás

– téma m.a. ua., háttér m.a. kisebb 
(ugyanakkora jel nagyobb területen)

 KSH-változat:
– mértanilag rendezett diagram, topográfiai 

alap nélkül >> pontok együttese >>
diagramjel

 Pontmódszer:
– egyének >> népesség már nem egyenként, hanem 

(vonatkozási felületenként összevonva) 
értékegységjelek >> szóródás

 Jelmódszer (diagramjel):
– település lakosai >> helyzethű, alaprajztól eltérő 

ábrázolás, mennyiség értékegységjelek



A minőség ábrázolása
 színfelülettel való kitöltés

– kézi színezés (félig nyomtatott, félig kéziratos)
– kritizálható színerősségek miatt (mennyiségi ábrázolás: „tökéletes”)

 vörös/narancs; szürke/lila





Anyanyelv:
Bátky–Kogutowicz (MFT)
 23 példány (6 ismert): Hadtörténeti Térképtár, KSH Könyvtár, Néprajzi 

Múzeum
 46+9 szelvény

– 45 lap (Magyarország)
– 1 lap (számozatlan): Budapest, Győr, Pozsony, Sopron, Szombathely és Temesvár
– 9 lap (Horváto.): háttér-térkép tematika nélkül (Népr. Múz. példánya)

 címlap: nincs
– Bátky Zsigmond – Kogutowicz Károly (1918): Magyarország 1: 200 000-es 

méretarányú néprajzi térképe. Magyar Földrajzi Társaság. Budapest.
– Bátky–Kogutowicz (1918–1919): Magyarország néprajzi térképe település és 

lélekszám szerint. Magyar Földrajzi Intézet, Budapest
 jelmagyarázat: pár szelvény szélén

 településekből leválasztja a pusztákat, telepeket és egyéb külterületi lakott 
helyeket

 50 fős félkörök
 10 anyanyelvi kategória (+szlovén, lengyel), román lila, egyéb szürke.





Anyanyelv (BK)



KSH-térképművek
 Közös jellemzők:
 49 szelvény:

– 45 térképszelvény
– városok (12/a): Budapest, Rákospalota, Rákosszentmihály és Újpest
– összevont jelmagyarázat
– áttekintő térkép a szelvényezésről
– angol nyelvű segédcímlap

 községszintre összevont adatok, nincs 50 főt jelölő kis félkör.

 Anyanyelvi térkép (KSH-változat):
 6 példány (3 ismert): Hadtörténeti Térképtár, KSH Könyvtár
 legtöbb 48 szelvényes: 45 térképlap, városok, áttekintő, e térkép jelmagyarázata
 nincs címlap
 8 anyanyelvi kategória: román szürke, egyéb lila

 Vallási térkép
 3 példány (2 ismert): Hadtörténeti Térképtár, Amerikai Földrajzi Társaság Térképtára
 49 lap (Amerika: címlap)
 8 vallási kategória
 http://collections.lib.uwm.edu/cdm/ref/collection/agdm/id/2976

 Magyarul beszélni tudók
 Írni-olvasni tudók
 3 példány (1 ismert): Amerikai Földrajzi Társaság Térképtára
 49 lap
 2 kategória: tud, nem tud
 http://collections.lib.uwm.edu/cdm/ref/collection/agdm/id/2926
 http://collections.lib.uwm.edu/cdm/ref/collection/agdm/id/2876

http://collections.lib.uwm.edu/cdm/ref/collection/agdm/id/2976
http://collections.lib.uwm.edu/cdm/ref/collection/agdm/id/2926
http://collections.lib.uwm.edu/cdm/ref/collection/agdm/id/2876






Anyanyelv (KSH)



Vallások (KSH)



Magyarul tudók (KSH)



Írni-olvasni tudók (KSH)



Módszerek

Szkennelés
Raszteres feldolgozás

Georeferálás, webes közzététel



Szkennelés
 Foktérkép:

– ELTE-honlap: 220 dpi, 
JPG (45+7 kitörés)

 Anyanyelv:
– szkennelés (300 dpi, 

JPG)
 Vallás, magyarul 

tudók, írni-olvasni 
tudók
– Am. Földr. Társ. 

honlap: csak 
böngészés

– 300 dpi, JPG küldése 
folyamatban



Vetület 
 torzulások elméleti méretek és 

szkennelt méretek között
– rajzolás pontatlansága, papír 

nyúlása

 Lichtenstern-, vagy Müffling-féle 
poliéder-rendszerű vetület
– minden általános szelvény külön 

vetületi síkban fekszik
– ellipszoidi foktrapézt egyenlő szárú 

síktrapézra vetítették, hossztartó 
vonalak:
 paralelkörök >> trapéz alapjai
 középmeridián >> trapéz 

oldalfelezőit összekötő magassága
– egymás melletti szelvényeket nem 

lehet hézagmentesen összeilleszteni
– csak az egy sorban (azonos 

paralelkörök között) levő 
térképlapok azonos méretűek



Ívhosszak >> vetületi és rajzi 
méretek

 Bessel-ellipszoid = vetületi hossz (hossztartó vonal)
– meridiánívhossz: meridiángörbületi sugár határozott integrálja 
– paralelívhossz: paralelkör kerülete

 Vetület hossz / elméleti rajzi hossz (méretarány)

 A 47°-os paralelkör sora (elméleti méretek):
– meridiánív 111,158 km = 55,58 cm magasság
– paralelkör (46,5°-nál) 76,753 km = 38,38 cm nagyalap
– paralelkör (47,5°-nál) 75,334 km = 37,67 cm kisalap

 Mérések: magasság, nagyalap, kisalap, szárak, görbeség
– Foktérkép: 1–2 mm eltérés, szárak egyenlők, görbeség minimális
– Anyanyelvi, vallási térkép: 1–7 mm eltérés, szárak eltérése 1–2 mm, görbeség 1–3 mm
– 1 mm rajzi hiba = 200 m terepi csúszás!



Tartalmi (nem formai) hűség

 Kereten kívüli tartalom átvezetése 
szomszéd szelvényre



Tartalmi (nem formai) hűség
 Városi tartalom átvezetése helyére

– Bátky–Kogutowicz: külön lap, azonos jelméret, nagyobb méretarány
 Budapest, Győr, Pozsony és Temesvár (1: 100 000)
 Sopron (1: 133 333), Szombathely (1: 150 000)

– digitális kiadás: eredeti hely, lehetőség szerint azonos méretarány, emiatt kisebb 
jelméret (belenagyítás)
 Győr, Pozsony, Sopron és Temesvár (1: 200 000), többnyire 50%-os jelméret hosszak 

szerint, 25%-os jelméret terület szerint
 Budapest és Szombathely (1: 300 000, takarás!)

– felekezeti térkép (KSH): azonos jelméret, nincs háttér-méretarány
– digitális kiadás: 20%-os jelméret hossz szerint (így nem takar!)



Tartalmi (nem formai) hűség

 Jelmagyarázat szerkesztése



Georeferálás
 Sarokpontok földrajzi 

koordinátái (fokhálózati 
vonalak egyenesek)

 Bessel 1841 ellipszoid
 Mologyenszkij-

paraméterek
– Bécs, Budapest

 Ferrói kezdőmeridián

 Global Mapper
 45+45+52 szelvény

– JP2: képpontok
– PRJ: dátum- és vetületi 

paraméterek,
– J2W sarokpontok 

koordinátái











Pontosság
 kb. 10 pont

– mindegyik térképen (foktérkép, demográfiai térképek, mai térkép) 
megtalálható

– pontosan vették fel (pl. vasúti hidak).
 Foktérkép:

– maximum: 500 m (2,5 mm); átlag: kb. 300 m
– vektorok összeg: valóságtól keletre kb. 200 m (rendszeres hiba >> 

dátumparaméterek)
– rendszertelen hiba: max. 300 m (1,5 mm-es), felmérés és térképrajz 

pontatlansága >> sűrűn felvett közös tartalmi elemek felvétele
 Anyanyelv, vallás:

– közöttük különbség max. 50 m (azonos nyomtatás, eltérő tárolás stb.)
– jelenhez képest: max. 500 m alatti, rendszeres keletre csúszás
– rendszertelen hiba jelentősebb

 foktérképekhez képest max. 400 m (2 mm-es)
 pontatlan másolás





Eredmény

http://mapire.eu/hu/map/magyarorszag_1910



Digitális kiadás
 Böngészhető a weben:

– tartalomra orientált fakszimile, georeferált mozaik
– interaktív dinamikus térkép

 Tartalom:
– foktérképekből 45+7=52 szelvény (amelyek legalább 

egy kis darabot ábrázolnak az 1910-es szűken 
értelmezett Magyarországból)

– Bátky–Kogutowicz-féle anyanyelvi térkép (összes 45 
szelvény, városok adataival együtt)

– KSH-térképsorozat vallási térképe (összes 45 
szelvény, városok adataival együtt)

– jelmagyarázat: foktérkép, anyanyelv, vallás



Funkciók
 Alapképernyő:

– nagyítás–
kicsinyítés, 
mozgatás

– áttekintő térkép
– kurzor helyének 

WGS84 földrajzi 
koordinátája

 Keresés helynévre
 Infó:

– kolofon
– jelmagyarázatok

 foktérkép 
eredeti jelkulcs

 anyanyelvi és 
vallási 
térképmű jelei 
összeszerkesztv
e

 Opciók:
– szinkronizált nézet
– 3D nézet
– távolság- és 

területmérés
– alaptérképek: 

OpenStreetMap, 
HERE térkép 
műhold-nézet

– régi térképek 
láthatósága, 
áttetszősége







Eredmények összefoglalása

 Elérhetőség:
– kevés példányszámú térkép >> egyszerű 

böngésző, web
 Georeferált változat:

– mai valósághoz viszonyítva
 Mozaik:

– szomszédos szelvények tartalma
 Rétegek:

– együtt lehet vizsgálni őket



Továbblépés

 többi foktérkép
 KSH-féle anyanyelvi, magyarul tudók és 

írni-olvasni tudók térképmű
 üres horvát alaptérképek
 áttekintő, angol címlapok



Köszönet
 Magyar Tudományos Akadémia

– Domus szülőföldi ösztöndíj
 Segyevy Dániel

– KSH Könyvtára
 Zentai László és Szekerka József

– ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék
 Jankó Annamária és Hegedűs Ábel

– Hadtörténeti Térképtár
 Amerikai Földrajzi Társaság Térképtára
 Biszak Sándornak és munkatársai

– Arcanum Adatbázis Kft.

 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! KÉRDÉSEK?
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