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The Third Military Mapping Survey and the Topographical Maps  
used in World War I

The Third Military Mapping Survey of Austria-Hungary took place between 1869 and 
1887, scale 1:25.000. The survey sheets were hand-written colour maps; they were not intended 
for publication but to be the basis of the lesser-detailed derivative maps. The survey was soon 
followed by the scale 1:75.000 maps (Spezialkarten), which covered the whole area of the Austro-
Hungarian Empire (including the occupied Bosnia-Herzegovina), and were published for the first
time on 752 sheets between 1873 and 1889. The survey served as a basis also for the General Map 
of Central Europe 1887—1916. 265 sheets were actually created of the planned 282 sheets. The 
Übersichtskarte von Mittel-Europa, created in 1882—1886, used the scale 1:750.000 on forty-five,
then on fifty-four sheets.

During World War I, the maps of the Third Military Mapping Survey as well as their corrections 
were used mostly to follow and record military events. The scale of map production reached an 
unprecedented level in the history of wars. The Militärgeographisches Institut in Vienna printed 
more than seventy million sheets of different scales during the war. 

The Map Collection of the Hungarian Military History Institute and Museum safeguards about 
eight thousand maps of war theatres from World War I, most of which were based on the Third 
Military Mapping Survey. There are hundreds of other maps in the collection from this period 
which record Europe and the belligerent countries with different thematic content. 
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Előzmények

A Nagy Háború a történelem folyamán az első, ahol tömegesen használtak térképeket 
a hadi események tervezésére, bemutatására, követésére. Természetesen az ezt megelőző 
korszakokban is igényeltek jó minőségű térképeket a hadviselő felek, csak a feltételek nem 
voltak adottak.

Már az Osztrák Birodalom első részletes felmérését, az un I. katonai felmérést (1763–
1787) is a katonaság igényei indították el. Összesen 3245 1:28 800 méretarányú kézira-
tos, színes szelvény született, amelyeket saját korukban, sőt gyakorlatilag a XIX. század 
végéig titkosan kezeltek. A felmérési szelvények alapján országonként, tartományonként 
kisebb méretarányú, levezetett térképek készültek, döntő többségükben szintén kéziratos 
kivitelben, amelyek szintén titkosak voltak, ami erősen határt szabott a polgári és katonai 
felhasználásnak egyaránt. 

Hasonló volt a helyzet az Osztrák Birodalom II. katonai felmérés (1806–1869) felmé-
rési szelvényeivel, amelyek méretaránya szintén 1:28 800 volt. A színes, kéziratos szelvé-
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nyek szintén titkosak voltak még katonai felhasználásuk is erősen korlátozott volt, viszont 
a felmérés alapján készült kisebb méretarányú szelvények már nyomtatásban jelentek meg 
(1:144 000, 1:288 000, 1:576 000 méretarányban), így széleskörű felhasználásukra nyílt 
lehetőség. A probléma az volt, hogy a hosszan elhúzódó felmérés miatt ezek a térképek is 
viszonylag későn jelentek meg, a Magyar Királyság esetében az 1:144 000 méretarányú 
térképeket 1869–1881 között adták ki, az 1:288 000 méretarányú térképek pedig 1858-ban 
jelentek meg. Ezért történt az, hogy az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc idején 
sem a magyar, sem az osztrák félnek nem voltak részletesebb térképei, ami rendelkezésre 
állt, az a polgári használatra szánt, kevéssé részletes Schedius-Blaschnek féle Magyar Ki-
rályság térkép volt, amelynek második kiadása 1847-ből való (méretaránya 1:469 472).

Az 1:576 000 méretarányú áttekintő térkép, amelyet készítője után „Scheda” féle tér-
képnek is hívnak, 1856-ban jelent meg az Osztrák Birodalom teljes területére. Fontosságát 
jelzi, hogy az 1866. évi osztrák–porosz háború idején az osztrák vezérkar hadműveleti 
térképként használta, mivel más, jobb, részletesebb nem állt rendelkezésére. A sorozatot 
1873-ig 47 szelvényre egészítették ki Közép-Európa területére, majd ez alapján készítették 
el az 1:300 000 méretarányú, 207 szelvényből álló térképművet, amely 1873–1876 kö-
zött jelent meg Bécsben. A sorozat, bár csak szükségmegoldásként készült, saját korában 
a Balkán-félsziget legrészletesebb ábrázolását nyújtotta, amit az is bizonyított, hogy az 
1878-as berlini kongresszus tárgyalásain a politikai határok kijelöléséhez használták.

A III. katonai felmérés

Az 1869-tól 1887-ig tartó felmérés az Osztrák–Magyar Monarchia területén folyt, 
először valósult meg az a törekvés, hogy a Birodalom teljes területére összefüggően 
készüljenek el a felmérési (1:25 000 méretarányú) majd azok alapján a levezetett szel-
vények. A térképészeti munkákat a Bécsben 1939-ben alakult Katonai Földrajzi Intézet 
(Militärgeographisches Institut) végezte 1918-ig.

A színes, kéziratos 1:25 000 méretarányú szelvényeket, bár kiadásukat nem tervezték, 
már nem kezelték titkosan. Röviddel a felmérés befejezése után kis példányszámban még-
is készültek róluk egyszínű, fényképészeti úton készült másolatok. Ezek a nyomatok igen 
rossz minőségűek, enyhén barna, illetve szürke tónusúak, és mivel az eredeti szelvények 
színesek voltak, a tartalom egy része elveszett. 

A korabeli és a későbbi széles körű felhasználást a felmérés alapján készült kisebb 
méretarányú térképek tették lehetővé. Ezek a következők voltak:

1:75 000 méretarányú részletes térkép (Spezialkarten) – a felmérési méretarány 1/3-a
1:200 000 méretarányú általános térkép (Generalkarten) – a felmérési méretarány
1/8-a
1:750 000 méretarányú áttekintő térkép (Übersichtskarten) – a felmérési méretarány
1/30-a.
A III. katonai felmérés eredeti célja a hetvenötezres méretarányú részletes térképek ki-

adása volt, amelyek az Osztrák–Magyar Monarchia teljes területére elkészültek. A térkép-
mű címe: Spezialkarte der Österreichisch–Ungarischen Monarchie1. A szelvények rövid 

Az első világháborúban használt topográfiai térképek

1 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtára (a továbbiakban: HT) jelzet: B IX a 33. Az összes szel-
vényt és kiadást ez alatt a szám alatt találjuk.
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idővel a felmérési szelvények elkészülése után jelentek meg, első kiadásukra 1873–1889 
között került sor. A teljes sorozat előbb 715 szelvényből állt, majd 1878-ban, Bosznia–
Hercegovina okkupációja után 752 szelvényre bővült. A szelvények jelölése a következő 
volt: szelvényhálózat sorait sorokba (Zone) és oszlopokba (Colonne) rendezték, a sorokat 
északról délre haladva 1-től kezdődően arab, az oszlopokat nyugatról kelet felé haladva 
római számokkal jelölték. Kezdetben a hálózat 37 sorból és XXXV oszlopból állt. Egy 
hetvenötezres szelvényen belül a huszonötezres szelvényeket a világtájakkal jelölik: NW 
= északnyugat, NO = északkelet, SW = délnyugat, SO = délkelet.

Miután az 1:25 000 méretarányú felmérési szelvényeket csak nagyon kis területen he-
lyesbítették, a terepen történt változásokat az 1:75 000 méretarányú térképek újabb ki-
adásain jelölték, szelvényeken a „Nachträge” (kiegészítés), később „Teilweise berichtigt” 
(részbeni helyesbítés) felirat jelent meg, így azok „naprakészségét” biztosították.

Az 1:25 000 méretarányú felmérés befejezését követően, valamint a részletes térké-
pek első kiadásának vége felé, 1887–1916 között került sor az 1:200 000 méretarányú 
szelvények szerkesztésére és kiadására. Az általános térképek jó áttekintést nyújtottak a 
topográfiai viszonyokról, ami sokoldalú felhasználásukat tette lehetővé. E méretarányt
eredetileg az Osztrák–Magyar Monarchia haditérképének szánták. Az általános térképek 

Jankó Annamária

1. melléklet 
Az Osztrák-Magyar Monarchia III. katonai felméréséből származó 1:75 000 méretarányú  

szelvényeinek beosztása
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által lefedett terület túlnyúlt a Monarchia határain, és egész Közép-Európa területére ki-
terjedt. A „Generalkarte von Mitteleuropa”2 (Közép-Európa általános térképe) alapjául a 
hetvenötezres szelvények szolgáltak, a Monarchia határain túl eső területek vonatkozásá-
ban pedig a szomszéd államok rendelkezésre álló térképeire támaszkodtak, melyek azon-
ban kevésbé voltak pontosnak tekinthetők. A teljes térképművet 282 szelvényre tervezték, 
de az első világháború kitörése miatt csak 265 szelvényt adtak ki, az utolsót 1916-ban. 

A kétszázezres szelvények területe 1x1 földrajzi fok, jelölésük a szelvények közepén 
áthaladó kerek földrajzi fokok értéke és a szelvényen szereplő legnagyobb település(ek) 
neve szerint történt (például 37° 47° Budapest-Kecskemét).

A hétszázötvenezres szelvényeket valójában csak kiadásuk idejét tekintve sorolhatjuk 
a III. katonai felmérés levezetett térképei közé, mivel nem a nagyobb (1:200 000, 1:75 000) 
méretarányú térképek alapján készültek, azok szelvényezésével nem mutatnak összefüg-
gést. A térképmű címe: Übersichtskarte von Mittel-Europa3 (Közép-Európa áttekintő tér-

2. melléklet 
A III. katonai felmérésből származó 1:75 000 méretarányú szelvény Óbuda és környékéről

2 HT jelzet: B II a 39. Az összes szelvényt és kiadást ez alatt a szám alatt találjuk.
3 HT jelzet: B II a 26. Az összes szelvényt és kiadást ez alatt a szám alatt találjuk.

Az első világháborúban használt topográfiai térképek
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képe), 1882–1886 között került kiadásra, alapjául a korábban, 1873–1878 között megjelent 
Közép-Európa 1:300 000 méretarányú általános térképe szolgált. 

A hétszázötvenezres térképmű Bonne-féle területtartó vetületben készült, eredetileg 
30 szelvényből állt, de még az első kiadás ideje alatt 45, majd 1918-ig ÉK-en 54 szelvé-
nyesre bővítették. A szelvények jelölése az ABC nagybetűivel ill. arab számokkal, va-
lamint a szelvényen szereplő legnagyobb település(ek) neve szerint történt (C. 3. Wien, 
Graz, Budapest).

A IV. katonai felmérés

1896-ban a Hadügyminisztérium elrendelte a IV. katonai felmérést, más néven 
a „Präzisions Aufnahme”-t, azaz „szabatos” felmérést, ami nevében is utal arra, hogy  
a geodéziai megalapozottság nagyot fejlődött a század végére. A térképezési munkákat a 
teljes Osztrák–Magyar Monarchia területére tervezték, a bécsi Katonai Földrajzi Intézet 
végezte, végrehajtására pedig 100 évet szántak, ami, a III. felmérés 18 éves időtartamával 
összehasonlítva, a tervezett munka alaposságát jelzi.

A felmérés méretaránya 1:25 000 maradt, azzal a különbséggel, hogy a munka fel-
mérési negyedeken folyt, ezek kéziratos, színezett térképek voltak, kinyomtatásukat nem 
tervezték, csupán az ugyancsak változatlan méretarányú (1:75 000, 1:200 000, 1:750 000) 
levezetett térképek alapjául szolgáltak. 

1896 és 1915 között a Monarchia területére mindössze 388 új felmérésű 1:25 000 mé-
retarányú szelvénynegyed készült el, mintegy 25 000 km²-ről. A felmérés Dél- és Kelet-
Tirolban, Karintia déli részén, Görz és Krajna nagy részén, Isztriában és Horvátország 
északi részén folyt, a felméréseket döntően a földi fotogrammetria4 alkalmazásával végez-
ték. Történelmi Magyarország területén csak a Magas-Tátra területére készült el néhány 
szelvény (9 negyed), 1896-ban, mérőasztal-fotogrammetriával. A szelvények alapján a bé-
csi Katonai Földrajzi Intézet kiadásában megjelent a „Detail-Karte des Tátra Gebietes in 2 
Blättern” (A tátrai terület részletes térképe)5 című térkép, amelyen ez áll: Reproduction der 
Neuaufnahme v. Jahre 1896–1897 (Készült az 1896–1897-es újfelmérés alapján).

Az 1:75 000 méretarányú részletes térképek

A hetvenötezres szelvények második kiadása 1896–1914 között jelent meg, vagyis a 
IV. katonai felmérés idején. 

A szelvények felújítását különböző alapokon végezték: a legjobbnak az 1885–1895 
között 1:25 000 méretarányban Tirol, Vorarlberg, Erdély, Bukovina és Kelet-Galícia te-
rületén folyt reambulálás (helyszíni helyesbítés) eredményeképpen javított hetvenötezres 
szelvényeket tekinthetjük.

A IV. katonai felmérés elrendelését követően megindult az újfelmérés, majd azzal pár-
huzamosan a jóval nagyobb ütemű revideálás (Kartenrevision), amely a kisebb méretará-
nyú térképek – jelen esetben a hetvenötezres szelvények – helyszíni bejárással egybekötött 

4 1896-tól alkalmazták a földi fotogrammetriát: az álláspontokból fototeodolittal lefényképezték az át-
ellenes hegyvonulatot, mérőfényképeket készítettek, majd azok alapján számították ki az álláspontok ma-
gasságát. 

5 HT jelzet: B IX a 671.

Jankó Annamária
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„áttekintése,” javítása. A revideálás nem érintette az Osztrák–Magyar Monarchia teljes 
területét. Elsősorban a III. felmérés kezdeti időszakában felmért szelvények területén ke-
rült sor a részletes térképek helyszíni bejárás alapján történő felújítására, továbbá revide-
álták a nagyobb városok, illetve fontosabb iparvidékek térképeit. Ezek alapján javították a 
hetvenötezres szelvényeket Csehország északnyugati határa mentén és keleti részén, Mor-
vaország északnyugati részén, Bécs és Linz környékén, az Isztriai-félsziget, Trieszt kör-
nyékén, Dalmáciában Zara környékén, Galícia nyugati felén (a keleti felét már korábban 
reambulálták), valamint Bosznia–Hercegovina keleti részén. A történelmi Magyarország 
területén az északkeleti szelvények kerültek revideálásra – a Magas-Tátra, Kassa és Ung-
vár környéke, mert azokat még 1875-ben mérték fel. Javításra került a nagyvárosok (Bu-
dapest, Sopron, Szombathely, Pécs, Komárom, Salgótarján, Szeged és Arad) környéke, 
valamint Szlavónia keleti fele és a Temesi Bánság hozzá kapcsolódó déli része (Vukovár, 
Újvidék és Zemlin) környéke.

Mivel a IV. katonai felmérés alatti 1:25 000 méretarányú új felmérésű szelvény ne-
gyedek nem kerültek kiadásra, valójában azok is csak a részletes térképek helyesbítését 
szolgálták, így az új felmérés alapján helyesbített hetvenötezres szelvények jelentek meg 
Dél- és Kelet-Tirolról, Karintia déli részéről, Görz és Krajna nagy részéről, Isztriáról és 
Horvátország északi részéről, többnyire fekete-fehér kivitelben. Kivételt csak néhány szí-
nesben kinyomtatott szelvény jelentett.

Ahol sem a felmérési szelvények reambulálására, sem új felmérésre, sem revideálásra 
nem került sor, a szelvényeket irodai (szobai) helyesbítés alapján adták ki, ami azonban 
csak a legfontosabb, közismert változásokra terjedt ki (új vasútvonalak, új létesítmények, 
stb.6) Sok szelvény 1914-ig többször is megjelent; mindegyiken gondosan feltüntették a 
legfontosabb változásokat.

A hetvenötezres szelvényeket első kiadásuk idején, 1873-tól 1889-ig, az Osztrák–
Magyar Monarchia területére adták ki (752 szelvény). A XX. század első évtizedében 
viszont már jelentősen megnövekedett területről szolgáltatott 1:75 000 méretarányú 
szelvényeket a bécsi Katonai Földrajzi Intézet. A Szerb Királyság által 1880 és 1891 
között kiadott hetvenötezres szelvények revideálása alapján napvilágot láttak Szerbia 
az Osztrák–Magyar Monarchia rendszerébe illeszkedő (szelvénybeosztás és jelölés te-
kintetében) részletes térképei (térképen szereplő szöveg szerint: Nach der Specialkarte 
1:75 000 des Königl. Serbischen Generalstabes). A térképek kivitele némileg különbö-
zik a bécsi Intézet egyéb részletes térképeitől: a szintvonalakat árnyékolt (summerolt) 
domborzatábrázolás egészíti ki.

A hetvenötezres szelvények fedőterületét Tirol déli határai mentén is kiterjesztették 
Velence és Lombardia olasz tartományok felé (1866-ig, illetve 1859-ig az Osztrák Biroda-
lomhoz tartoztak). A részletes szelvények alapjául az Olasz Királyság által a XIX. század 
végén, 1893–1900 között készíttetett térképek szolgáltak. A bécsi Katonai Földrajzi In-
tézet a XX. század elején adta ki ezeket, a hetvenötezres térképeket, amelyek szelvénye-
zésükben, szelvényjelölésükben csatlakoztak az osztrák terület térképeihez, és gyakran 

6 A névrajz helyesbítése nem történt meg. Magyarországon 1898–1912 között folyt a településnevek törzs-
könyvezése, ami igen nagy arányú névrendezést jelentett (előtagok elhagyása vagy hozzáillesztése, kötőjel el-
hagyása, teljesen új nevek), de ezt a részben helyesbített 1:75 000, 1:200 000 és 1:750 000 méretarányú térképek 
nem tükrözték (valószínűleg túl sok változást jelentett, később pedig az első világháború kitörése akadályozta 
meg a munkát).

Az első világháborúban használt topográfiai térképek
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színes kivitelben készültek. Szintén a részletes térképekhez illeszkedő szelvényezésben 
jelentek meg 1903-ban az osztrák–olasz határterületek szelvényei színes nyomtatásban: 
„Kommunikationskarte des österreichisch–italianisch Grenzgebiete”7 (Az osztrák-olasz 
határvidék közlekedési térképe).

Az 1:200 000 méretarányú általános térképek

A III. katonai felmérés alapján készült általános térképek 1887–1916 között jelentek 
meg, egy részük már a IV. felmérés idején, de még a III. felmérés alapján. A Monarchia 
területén összekötötték az 1:75 000 méretarányú szelvények revideálását és az általános 
térképek felújítását. A Térképező Csoport tisztjei magukkal vitték a terepre az általános 
térkép halványított nyomatait is, és a változásokat azokon is jelölték, így azok új kiadásai 
felújítva jelenhettek meg. Egyéb területekről csak „részben helyesbítve” jelentek meg szel-
vények. 1910–1914 között a szelvények zömét többször is kiadták.

1:750 000 méretarányú áttekintő térképek

Az első kiadást követően (1882–1884) a szelvényeket gyakran helyesbítették szobai 
úton (részben helyesbítve), 1911–1915 között többször kiadásra kerültek. A Bonne-féle 
vetületben készült térképek hiányosságainak kiküszöbölésére 1895-től új térképművet 
kezdtek kiadni 1:750 000 méretarányban, Albers-féle, szintén területtartó vetületben.  
A térképmű címe: Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:750 000.8 Az új sorozat szelvénye-
zése már összefüggést mutat a nagyobb méretarányú térképekével.

A térképmű készítése az első világháború kitörése miatt félbeszakadt, az áttekintő 
alapján tervezett 24-ből mindössze 12 szelvény készült el a Monarchia területére. 

Az első világháború alatt folyó térképezés (1914–1918)

Az I. és II. katonai felmérés idején még a hadsereg „békebeli” feladata volt a térképezés, 
vagyis háború esetén a térképező tisztek bevonultak az ezredükhöz, vagyis abbahagyták a 
térképészeti tevékenységüket. A III. felmérés idején már változott ez a gyakorlat, amikor 
az 1877–1878-as orosz–török háborút követően az Osztrák–Magyar Monarchia megszáll-
ta Boszniát és Hercegovinát, rögtön megindult az okkupált területek térképezése.

Az első világháború kitörésekor, 1914 nyarán, az általános mozgósítást követően,  
a bécsi Katonai Földrajzi Intézet Geodéziai és Térképező Csoportja gyakorlatilag felosz-
lott, a tisztek, a korábbi gyakorlatnak megfelelően, csatlakoztak ezredükhöz, a IV. ka-
tonai felmérés terepi munkálatai abbamaradtak. (Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a 
rendelkezésre álló topográfiai térképek döntő része az Osztrák-Magyar Monarchia III. 
katonai felméréséből származtak.) A Kartográfiai és Technikai Csoport, ezen belül főleg 
a nyomdai osztály, tovább működött, hogy a növekvő térképigényt kielégítse: kiegészítet-
ték az elfoglalt területek térképeit, javították, sőt esetenként újakat készítettek. A feladat 
fontosságát mutatja, hogy Franz Conrad von Hötzendorf tábornagy, az Osztrák–Magyar 

7 HT jelzet: B IX c 33.
8 HT jelzet: B II a 27.
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Vezérkar főnökének előterjesztése alapján 1915. szeptember 16-án elrendelték a cs. és k. 
Hadifelmérő Hivatal (K. u. K. Kriegsvermessungswesen) felállítását, amely gyakorlatilag 
a bécsi Katonai Földrajzi Intézet része volt, hozzá tartozott a „Kriegsmappierung”, a hadi 
térképezés és az 1915 végén létrehozott „Kriegsphotogrammetrie” – a hadi fotogrammet-
ria. A Hadifelmérő Hivatal kiterjedt tevékenységét jelzi, hogy 1917. decemberében tizen-
három Hadifelmérő Osztály, kilenc Haditérképező Osztály és három Hadi Fotogrammet-
riai Osztály tartozott alá. 

1916–1917-ben, az állóharcok kialakulásával, megnőtt az egyre részletesebb térképek 
iránti igény, így rákényszerültek, hogy a III. felmérés 1:25 000 méretarányú kéziratos 
szelvényeinek egy részét (hadműveleti területre eső) fotolitográfiai úton, egy színben sok-
szorosítsák, az erdőket zöld felülnyomással jelölték. Ezek a tartalmilag elavult szelvények 
gyakran rossz minőségűek, olvashatatlanok voltak, utólag (a hetvenötezres szelvényekhez 
hasonlóan) kilométer-hálózattal is ellátták; erre azért volt szükség, mert a huszonötezre-
sek eredetileg semmilyen hálózatot nem tartalmaztak, a hetvenötezresek földrajzi fok-
hálózata pedig, a poliéder vetületi rendszer hiányosságai miatt, katonai célokra nem volt 
elég pontos.

Miután az 1:25 000 méretarányú térképek sem bizonyultak elég részletesnek, a követ-
kező méretarányú szelvények születtek az 1:25 000 méretarány „duplázásával”: 1:12 500, 
1:6 250, 3 125. Új méretarányként megjelentek a szintén az 1:25 000 méretarányú szelvé-
nyek alapján készült 1:10 000 méretarányú topográfiai térképek, ill. ezek „dupla” méret-
arányai (1:5 000, 1:2 500).

A legnagyobb változás a hetvenötezres szelvények fedőterületét érintette, amelyet ki-
terjesztették a különböző hadszínterekre. Északkeleten Lengyelország nagy részére, vala-
mint a Galíciával határos orosz területekre is elkészültek a hetvenötezres szelvények, egy 
részük a Reymann-féle porosz 1:100 000 méretarányú térképek felnagyításával készült, 
kiadásukra 1914-ben került sor. Sok szelvény alapjául az orosz 1:126 000 méretarányú 
térképek szolgáltak, ezeket helyesbítés után nagyították fel 1:75 000 méretarányra. Mivel 
a térképezett terület túlnyúlt az addigi szelvényezés északi határán, északkelet felé új so-
rokat illesztettek az addigi 1. sortól (Zone 1) északra, majd az ABC nagybetűivel jelölték 
azokat (A–J). Összesen mintegy 200 szelvénnyel egészültek ki a hetvenötezres szelvények 
Lengyelország és Nyugat-Oroszország területére.

1915–1917 között, az 1:100 000 méretarányú román térképek alapján a román had-
színtér területére is elkészítette a bécsi Katonai Földrajzi Intézet Kartográfiai és Techni-
kai Csoportja a részletes térképeket. A szelvények nagysága (57,2×53,4 cm), beosztása és 
jelölése nem felelt meg az osztrák 1:75 000 méretarányú térképekének, de a felnagyított 
szelvényeket hozzáillesztették az osztrák részletes térképekhez – 125 db nagy alakú szel-
vény jelent meg.9 (3. melléklet)

A Szerb Királyság területére már a háború előtt elkészültek a részletes térképek, ame-
lyek ismét kiadásra kerültek, hozzájuk kapcsolódott nyugat és délkelet felől Montenegro, 
Albánia, Bulgária, sőt Görögországban Szaloniki környékének térképezése 1:75 000 mé-
retarányban, aminek eredményeképpen „Provisorische Spezialkartenblätter” („ideiglenes 
kiadású részletes térképek”) kerültek kiadásra, összesen mintegy 80 szelvény. Bulgária te-

9 Önálló térképműként adták ki. HT jelzet: B III a 172-3.
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rületére nézve az 1:126 000 méretarányú bolgár térképek szolgáltak alapanyagul, Albánia 
területéről pedig a hadifelmérés keretében végzett új felmérés eredményeképpen jelentek 
meg a részletes térképek 1916–1917-ben. 10 (3. melléklet)

Az észak-olasz területekről már a háborút megelőzően elkészültek a hetvenötezres 
térképek, így az ottani hadszíntérre is rendelkezésre álltak.

Az első világháború végére az eredetileg az Osztrák–Magyar Monarchia területére 
elkészült 715 (Bosznia–Hercegovina okkupálása után 752) 1:75 000 méretarányú szelvény 
több mint 300 „normál” és 125 db „nagy alakú” (román) szelvénnyel gyarapodott, melyek 
neve „vorhanden Auslandsblätter” („csatlakozó külföldi szelvények”) volt. (3. melléklet)

1917. szeptember 1-jétől az Osztrák–Magyar Monarchia és a Német Birodalom tér-
képfelmérési és kiadási munkáinak összehangolása érdekében megváltoztatták a részletes 

3. melléklet 
Az 1:75 000 méretarányú szelvények kiterjedése az első világháború alatt

10 Az osztrák-magyar csapatok által megszállt Montenegróban és Albániában 1916–1918 között geodéziai 
méréseket, 1:50 000 méretarányú újfelmérést végeztek, melynek eredménye 19 db új, színes 1:75 000 méret-
arányú térképszelvény lett. (Boskovic: A jugoszláv katonai földrajzi intézet működése. Térképészeti Közlöny, 
I. k. 98. o.)
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térképek tervezett kiterjedési területét és szelvényjelölését. A hetvenötezresek szelvénye-
zésénél bővülést vezettek be, megváltozott a szelvényjelölés is: a korábbi I. sor (Zone I.)  
a 35-ös, az I. oszlop (Colonne I.) pedig a 43-as számot kapta. A szelvényjelölésben elhagy-
ták a „Zone”, illetve „Col.” utalást, és a hetvenötezres szelvényeket egyetlen négyjegyű 
számmal jelölték, melynek első két tagja a sort, a második két tagja pedig az oszlopot 
jelenti. (3. melléklet) A huszonötezres szelvényeket az égtáj-negyedek helyett az olvasás 
sorrendjének megfelelően /1, /2, /3, /4 számmal jelölték.

A többi levezetett (1:200 000, 1:750 000) méretarány térképei az első világháború 
alatt az utolsó helyesbítések dátumával jelentek meg, gyakran össznyomatok formájában, 
ahogy a hadműveletek megkívánták.

Az első világháborúban „forradalmasodott” a térképfelhasználás, és a háborúk törté-
netében addig ismeretlen méreteket öltött. Míg korábban, mint említettük, a térképezés 
a katonák „békebeli feladata” volt, a világháború alatt hihetetlen mennyiségű térképet 
állítottak elő: a bécsi Katonai Földrajzi Intézetnél 29 millió részletes, 14 millió általános,  
21 millió egyéb térképet, 14,5 millió egyszínű másolatot nyomtattak, a csapatoknál továb-
bi 7 millió térkép előállítására került sor. Ezen túl még felméréseket, helyesbítéseket is 
végeztek (mint azt már Albánia esetében említettük). 

Más méretarányú sorozattérképeket is használtak, ezek egy része a Monarchia har-
madik katonai felmérés alapján készült, másik része a poroszok által készített topográfiai
térképek alapján. Ezek a következők:

1:300 000 méretarányú sorozat, „Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000”, amely 
készítője a Porosz Királyi Országfelmérés Kartográfiai Osztálya (Kartogr. Abteilung der 
Kgl. Preuß Landesaufnahme, az I. világháború alatt, 1915-től  Kartogr. Abteilung des 
Stellvertretenden Generalstabes der Armee) volt. A szelvények 1895-ben kezdtek meg-
jelenni, első kiadásuk 1915-ig történt, mintegy 90 szelvény készült el11 Közép- és Kelet-
Európa területére, kivéve az Osztrák–Magyar Monarchia területének nagy részét, mivel 
ott más térképek voltak.

1:400 000 méretarányú sorozat, amely 6 szelvényen ábrázolja az osztrák–magyar és 
orosz határterületeket. Bécsben jelent meg 1889–1908 között a Katonai Földrajzi Intézet 
kiadásában. Az 1:200 000 méretarányú szelvények felére kicsinyítésével készült, 1 szel-
vény 8 db 1:200 000 (4x2) szelvény területét öleli fel.12 Szintén ebben a méretarányban 
készült egy hadműveleti térkép-sorozat (Operationskarte), amelyet szintén a bécsi katonai 
Földrajzi Intézet adott ki 1912–1915 között, az orosz–lengyel hadszíntér területére, 52 tér-
képszelvényen. Kiegészítésül 8 szelvény készült a balkáni hadszíntér területére 1914–1916 
között.13 Mindkét sorozat szelvényei 4 db 1:200 000 (2x2) szelvény területét fedi.

1:600 000 méretarányú német kiadású hadműveleti sorozat, „ideiglenes hadműveleti 
térkép” (Provisorische Operationskarte), amelyet 1914–1916 között adtak ki Oroszország 
és Lengyelország területére. Külön figyelmet érdemel az áttekintőszelvény (1:2 000 000 
méretarányú), ahol a hat elkészült szelvény jelölésén túl a különböző talajtípusokat ábrá-
zolják (agyagos, fekete erdő, homokos, köves, sztyeppe, lápos talaj, a vonuló csapatok szá-
mára fontos adat!). A szelvényeken a városok körüli védelmi vonalakat, erődítések jelölik. 

11 HT jelzet: B II a 50.
12 HT jelzet: B II a 39/5.
13 HT jelzet: B II a 54 a, b.
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A jelkulcs szerint a térképeken a lápos talajokat az 1:750 000 (Osztrák-Magyar Monarchia 
III. katonai felmérése alapján készült) szelvényekről vették át, egyéb forrásként 1:300 000 
méretarányú német térképek és 1:420 000 méretarányú orosz térképek szolgáltak.14

1:800 000 méretarányban 1914–1918 között készült a poroszok által kiadott (kiadó: 
Kartogr. Abteilung des Stellvertretenden Generalstabes der Armee – a hadsereg helyettes 
Vezérkara alá tartozó Térképészeti Osztály) hadműveleti térkép-sorozat (Operationskarte), 
amely 79 szelvényen jelenítette meg Európa nagy részét. A szelvények jobb alsó sarkán je-
lölték a szintén porosz kiadású 1:300 000 méretarányú szelvényeket (ahol voltak, Közép-
Európa területén!), amelyek alapján készültek. 1 db 1:800 000 szelvény 8 db 1:300 000 
szelvény területét ölelte fel.15 A kereten kívül, alul található a „Nur für den Dienstgebrauch” 
(szolgálati használatra) felirat. Kiemelt a vasutak ábrázolása (piros színnel).

Az első világháború hadszíntéri térképei a Hadtörténeti Térképtárban

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtárának egyik legfontosabb gyűjteményét 
alkotják az I. világháború idejéből származó hadszíntértérképek,16 amelyek a háborút kö-
vetően kerültek a M. kir. Hadilevéltár térképgyűjteményébe. Az ezt megelőző korszakok 
hadi vonatkozású térképeit a bécsi Hadilevéltárban helyezték el, onnan egy részük 1926 
után, a badeni egyezményt követően került szintén a M. kir. Hadilevéltár gyűjteményébe, 
de ez többnyire csak a nyomtatásban megjelent térképekre vonatkozott, a kéziratos térké-
pekre nem. Ezért nagy jelentőségű, hogy az I. világháború alatt használt hadszíntér tér-
képek egy része, amelyek többsége katonai topográfiai térkép, kézzel vagy nyomtatásban 
rávitt tartalommal, vagyis egyedi, máshol nem megtalálható szelvények, egyenesen Ma-
gyarországra, a Hadilevéltárba kerültek. Több mint nyolc ezer térkép származik ebből az 
időszakból (ezek többsége olyan topográfiai alaptérkép, amelyeken valamilyen tartalom 
található; egyéb, e korból származó topográfiai térkép még több ezer van!), amelyeken 
szinte napról-napra követhető a háború folyása. A térképek nyilvántartása hadszínterek 
szerint történik, időrendi sorrendben.

1. sz. táblázat
Az egyes hadszíntereket ábrázoló térképek száma

Hadszíntér Térkép, légifotó,
vázlat (db) Időszak

keleti hadszíntér 2500 1914 aug.–1918 dec.
olasz hadszíntér 3000 1915 máj.–1918 nov.

balkáni hadszíntér 750 1914 aug.–1918 nov.
román hadszíntér 300 1916 aug.–1918 máj.

orosz-román hadszíntér 900 1915 okt.–1918 okt.
nyugati hadszíntér 770 1914 aug.–1918 okt.
török hadszíntér 24 1915. okt.–1918 szept.

14 HT jelzet: B XI c 352.
15 HT jelzet: B I a 175.
16 HT jelzet: H IV d.
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2. sz. táblázat
A hadszíntér térképek felosztása a főbb méretarányok szerint

Méretarány Térkép (db) Térképek jellege

6 250 55 Színes nyomatok, vázlatok
10 000 200 Színes nyomatok, vázlatok
12 500 30 Színes nyomatok
25 000 1087 Színes nyomatok, vázlatok, egyszínű nyomatok
75 000 715 Szelvények, össznyomatok, vázlatok

200 000 553 Szelvények, össznyomatok, vázlatok
300 000 134 Térkép, főleg vázlat
400 000 29 Térkép (Operations Karte), vázlatok
500 000 50 Térkép, főleg vázlat
750 000 2357 Főleg össznyomatok, vázlatok

1 500 000 40 Térkép, vázlat

Találunk néha méretarány nélküli vázlatokat, illetve csak a térképekkel együtt hasz-
nálható, napi állásokat tartalmazó átlátszó oleáta-papíron készült rajzokat is. Külön ér-
dekesség, hogy a fotogrammetria (földi majd légi) alkalmazása a hadászatban, illetve a 
térképezésben erre az időszakra datálódik. 1915. májusától már találunk légifelvételeket, 
amelyek az állásokról készültek, vagy csak a tájékozódást szolgálták (például az úgyneve-
zett körpanoráma-felvételek). A keleti frontról több mint 300 légifelvételt őrzünk (többsé-
ge fotómontázs), az olasz frontról több mint százat. Körpanoráma felvételek elsősorban az 
olasz frontról maradtak fenn, több mint 100 db.

4. melléklet 
Körpanoráma a 10. isonzoi csatáról, az ellenség állásai a tüzérségi tűz után. 1917. 05. hónap

Gyakori, hogy az 1:25 000, 1:75 000 méretarányú topográfiai szelvényeken a légi-
felvételek alapján megállapított állásokat ábrázolják.

Az első világháborúban használt topográfiai térképek
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Egyéb első világháborús térképek a Hadtörténeti Térképtár gyűjteményében

Az I. világháború naponta használt hadszíntér térképein kívül, amelyek zömükben 
a III. katonai felmérésből származtak, a Térképtár számos más térképet is őriz abból az 
időszakból, egyéb anyagrészekben is: Közép–Európa és a háborúban részt vevő országok 
közigazgatási, természetföldrajzi, vasúti, határ, hadegészségügyi térképei. Érdekesek a há-
ború alatt megjelenő (nem utólagos feldolgozású) háborús atlaszok, több található német 
nyelven az 1914–1916-os évekből.17 „Az Est” című lap kiadványa (Az Est. A világháború 
térképei.) Budapesten jelent meg 1914-ben és 1916-ban, a különböző hadszíntereket mu-
tatja be vázlatos formában.18

A háború csaknem teljes egészét végigkíséri Walter Paasche által szerkesztett és Stutt-
gartban kiadott Paasche s̓ Frontenkarte (fronttérképek) című kiadvány. A kétoldalú térké-
pek a frontok állásait (A nyugati hadszíntér; A háború Oroszországban; Az olaszországi 

5. melléklet 
Légifényképekből értékelt olasz állások Görz és Monfalcone között 1:75 000 ma. szelvényen, 

1916. júniusában

17 HT jelzet: A III a 16, 17, 44, 46, 47, 61. 
18 HT jelzet: A III c 5, 5/1.
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hadszíntér; egyéb hadszínterek) mutatják be 1915 júliusa és 1918 szeptembere között, ösz-
szesen 25 lapon. 19

Hasonló sorozat jelleggel jelentek meg a „Flemming s̓ Kriegskarte” kiadványai, ame-
lyet Carl Flemming adott ki Berlinben, ahol szintén végigkísérhetjük a háború folyását a 
különböző hadszíntereken. (Számozásuk szerint több mint 40 ilyen kiadvány jelent meg, 
a Térképtárban 15 van meg.)

A „Lechner s̓ Kriegskarten” szelvényei Bécsben jelentek meg az I. világháború folya-
mán, 1:750 000 méretarányban, a bécsi Katonai Földrajzi Intézet szerkesztése alapján és 
nyomtatásában, Rudolf Lechner kiadásában. A nagyméretű szelvények az összes hadszín-
tér áttekintő térképét kínálják a háború folyamán, a román, balkáni, délkeleti és délnyu-
gati, déli, északi, német-francia, orosz hadszínterekre. A számozásuk szerint több mint 20 
szelvény jelent meg, a Térképtárban 11 db van meg.

Külön érdekességet jelentenek a különböző hatalmak által (orosz, német, angol, ma-
gyar) kiadott Európa területét ábrázoló „karikatúra”, illetve gúnytérképek.20

A Hadtörténeti Térképtár első világháborús térképeinek publikálása 
 internetes megjelenése és digitalizálása

2008-ban jelent meg „Az Osztrák-Magyar Monarchia első világháborús hadszíntér tér-
képei: „Keleti front, olasz front” c. DVD kiadvány,21 amely az első világháborús térképek 
(keleti, olasz front) válogatását tartalmazza (mintegy 800 térkép a hozzá tartozó leírással). 
2013-ban a többi hadszíntér térkép digitalizálása is megtörtént, és felkerült az internetre: 
a balkáni, román, orosz-román, nyugati, török hadszíntér anyaga, mintegy 3000 térkép.22 
Várható a teljes keleti és olasz front anyagának internetre kerülése is. 

Az egyéb anyagrészekben található sorozat és egyedi térképek is zömükben szken-
nelésre kerültek: így az 1:75 000 méretarányú részletes térképek és az 1:200 000 méret-
arányú általános térképek I. világháború alatti kiadásai, a fenti fejezetekben említett had-
műveleti sorozatok és egyedi térképek. Ezek jelenleg csak a Hadtörténeti Térképtárban 
tekinthetőek meg, de tervezzük az internetes megjelenítést, esetleg válogatott anyagból 
egy DVD kiadását. 

19 HT jelzet: B II c 186.
20 HT jelzet: B I c 153, 154, 155, 156, 157.
21 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum-Arcanum: Keleti front, olasz front. Budapest, 2008. 
22 Megtalálható: www3.arcanum.hu/hti.

Az első világháborúban használt topográfiai térképek
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