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Térképművek Trianon 
árnyékában. Magyarország 
néprajzi térképe (1918).

KSH Könyvtár, Budapest, 
2016. p 235. 3900 Ft.
A történelmi Magyarország mindig 
több nemzetiségű ország volt. A könyv 
első fejezete időrendben – az első világ-
háború kitöréséig – ismerteti a hazai 
és külföldi térképeket, amelyek betűje-
lekkel, határvonallal, majd később szín-
felületekkel jelölték az eltérő nyelvű 
népességet, mai kifejezéssel a nemze-
tiségek területeit. Az első világháború 
vége felé, 1918 nyarának a végére nyil-
vánvalóvá vált, hogy az Osztrák–Magyar 
Monarchia és annak részeként hazánk 
el fogja veszíteni a háborút, és ez az 
ország területének a megcsonkításá-
val fog járni. A nemzetiségi területek 
pontos bemutatása egyszerre állampo-
litikai, nemzeti sorskérdés megoldá-
sát befolyásoló témává vált. Ezt a tényt 
elsőként Teleki Pál, a Magyar Földrajzi 
Társaság (MFT) főtitkára ismerte fel, 
és a Társaság október 2-ai ülésén kez-
deményezte az ország részletes anya-
nyelvi térképének az elkészítését. 
Felszólítására pár nap alatt négy pályá-
zat is készült a térkép tartalmáról. A 
Társaság vezetése Kogotuwicz Károly 
elképzelését tartotta a legjobbnak, és 
azt fogadták el megvalósításra. Az MFT 

és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
közösen dolgozott a térkép elkészíté-
sén. A tematikus tartalom háttértér-
képeként az 1:200  000 méretarányú 
topográfiai térképek tartalmát kiegé-
szítették a településhatárokkal, és javí-
tották a települések magyar neveit. A 
térkép Horvát- és Szlavónország nél-
kül 45 szelvényen szemléltette hazán-
kat. Az alaptérképen különböző nagy-
ságú, eltérő színűekre festett körökkel 
jelölték a nemzetiségeket. Az alaptér-
kép készítését Kogutowicz Károly, a 
nemzetiségi adatok térképre vitelét 
Bátky Zsigmond irányította. A térkép 
1918. január végéig 23 (esetleg 24) pél-
dányban készült el. A térképnek nem 
volt címe. A könyv Bátky–Kogutowicz: 
Magyarország 1:200 000 méretarányú 
néprajzi térképe címen szerepelteti.

A Bátky–Kogutowicz-térkép mellett 
a könyv tárgyalja a KSH-ban, azonos tér-
képi alapra szerkesztett, azonos méret-
arányú térképeket, a vallási hovatarto-
zást, a magyarul tudók és az írni-olvasni 
tudók számát ábrázoló munkákat. Teleki 
híres vörös térképének és román bírá-
latának, valamint az arra adott Teleki 
válasznak a leírását az 1945-ig megje-
lent magyar néprajzi térképek ismer-
tetése követi.

A Bátky–Kogutowicz-térkép nemzet-
közi jelentőségének, tudománytörté-
neti szerepének, nemzetközi hatásának 
a megítéléséhez a szerző szerint nem 
elegendő a nemzeti eredmény önma-
gában való vizsgálata. A szerző napja-
ink tudománytörténeti szemléletének 
megfelelően Wardenga, Ute tanulmá-
nyára hivatkozva hangsúlyozza, hogy 
az előzményeket és ezek kapcsolódá-
sait (a tudástranszfert) célszerű fel-
tárni. Kogutowicz a néprajzi térkép-
ről a Magyar Földrajzi Társaságban 
tartott előadásában, mint példára 
Hettner, Alfred térképére hivatkozott. 
Ez a munka a népesség számát, a kül-
területi népességét is, a valós földrajzi 
helyen, különböző nagyságú négyszö-
gekkel ábrázolta. A Bátky–Kogutowicz-
térkép négyzetjelek helyett külön-
böző nagyságú körökkel szemléltette a 
népesség számát a külterületeken is. A 
körök elhelyezésével a település alak-
ját és ezáltal közvetve a népsűrűséget 

akarták bemutatni. A könyv szerzője 
hasonló kivitelű külföldi példát talált 
Svédország 1919-ben megjelent népes-
ségi atlaszában. Arra nem talált bizonyí-
tékot, hogy ezt a munkát ismerték-e a 
magyar térkép készítői, de az ismerte-
tett példa jól jelzi, hogy azonos ötletek 
távoli helyeken is születhetnek egymás-
tól független gondolatként.

A módszertani háttér, előzmények, 
párhuzamok című fejezetben a szerző 
hazánkban tudtommal eddig nem alkal-
mazott megoldással elemezte a Bátky–
Kogutowicz nemzetiségi térképet. 
A földfelszín azonos darabját mutató 
különböző ábrázolási módú népességi 
térképek részleteinek egymás mellé 
helyezésével veszi rá az olvasót, hogy 
egybevesse a különböző munkákat, és 
ez alapján elfogadja a szerző azon állí-
tását, hogy a térkép új módszerű ábrá-
zolása, a népességet jelölő köröknek a 
földrajzi helyzethez igazított elhelye-
zése tükrözi leghűebben a valóságot, és 
ezáltal kimagasló tudományos értéket 
képvisel. A szerző szerint a mai számító-
gépes programokkal ilyet nagyon nehe-
zen lehet előállítani, és ez kirekeszti a 
módszert a modern tematikus kartográ-
fiából. Ez pillanatnyilag igaz lehet, de 
látva a számítógépes térképészet roha-
mos fejlődését, azt hiszem nem túl 
merész azt feltételezni, hogy ez az aka-
dály el fog hárulni és ezzel a módszer-
rel is lehet majd számítógépes modern 
nemzetiségi térképet készíteni.

A Bátky–Kogutowicz nemzetiségi 
térkép tudománytörténeti jelentősége 
lehetne, hogy talán a világon először, 
a népességszámot mutató jelek felü-
leti színei mindenütt az ott élő nem-
zetiségeket mutatták. A könyv szerint 
az a tény, hogy a térkép a béketárgyalá-
sokra szánt háttéranyagként, kéziratos 
változatban, kevés példányban készült 
el, nem tette lehetővé, hogy módszer-
tana tudományos viták tárgya lehes-
sen. A béketárgyalásokon sem váltott 
ki figyelmet. Ehhez hozzájárulhatott az 
is, hogy a térképnek készült egy hasonló 
tartalmú, kisebb méretarányú (1:300 
000) sokszorosított változata is, és azt 
minden delegáció megkapta.

A Bátky–Kogutowicz-térképről csak 
a húszas évek elején készültek az első 
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tudományos elemzések, értékelések. Az 
első reagálás Emmanuel de Martonne 
román vonatkozású etnikai térképeket 
tárgyaló francia cikkében jelent meg 
1920-ban. Ebben a térkép 1:300 000 
méretarányú sokszorosított változatá-
ról ír. Martonne neve a béketárgyaláson 
játszott szerepe és Románia természe-
tes határainak a Tisza, Duna, Dnyeszter 
folyókat tartó elképzelése miatt nem 
nagyon kedvelt hazánkban. Ebben a 
cikkében azonban nagyra értékelte a 
Bátky–Kogutowicz-térkép ábrázolási 
módját. Az angol (1921) és az amerikai 
(1922) földrajzi társaságok folyóiratai-
ban megjelent tájékoztatók elismerték a 
térkép módszerét, de politikai előítéle-
teik alapján részrehajlónak tartották azt. 
A német Penck, Albrecht (1921) pont-
módszeres etnikai térképének ismer-
tetése kapcsán ír a magyar térképről, 
saját pontmódszerű térképét jobbnak 
tartva. Az ismertetett négy tanulmány 
jól bizonyítja, hogy a korábban ismer-
tetett okok miatt, a módszertanilag új 
Bátky–Kogutowicz-térkép nemzetközi-
leg jelentős hatást nem tudott elérni.

A Bátky–Kogutowicz-térkép for-
rástérképként felhasználásra került 
a területi revízió előkészítése kereté-
ben, a második bécsi döntés idején. Az 
Államtudományi Intézet 1940-ben meg-
jelentette a történelmi Magyarország 
néprajzi térképét, az 1910. évi nép-
számlálási adatok alapján (1:500 000). 
Ennek a térképnek azonos méretarány-
ban elkészült Erdélyt és az ország keleti 

részeit ábrázoló változata. Az 1930–
1939. évi népszámlálások alapján meg-
szerkesztették a két térkép újabb vál-
tozatát (1: 750  000) is. Erre a négy 
térképre reagálva, ugyanazon mód-
szerrel és méretarányban, de Románia 
teljes területét ábrázolva a Román 
Katonaföldrajzi Intézet is kiadta a tér-
képeket. A román térképek célja a lapok 
szélére írt megírás szerint, a magyarok 
képzeletében élő követelések alapja-
ként szolgáló hamis érzetet keltő színe-
zés bemutatása. A felirat szerint a román 
térkép pontosan olyan, mint a magyar 
kiadású térkép, csak a román és magyar 
színeket megcserélték. A magyar tér-
képen a magyarok vörösek, a románok 
lilák, a román térképen ez fordítva van. 
A színváltoztatással első ránézésre más 
hatást keltett a térkép. A magyar kuta-
tások kimutatták, hogy a színváltoztatás 
mellett a románok egyéb nem említett 
változtatásokat (pl. a kisebbségek ará-
nyának csökkentése) is végrehajtottak 
a térképen „igazuk” meggyőzőbb meg-
jelentetése érdekében.

A magyar térkép ábrázolási mód-
szere átvételének egyértelmű példája 
Krallert, Wilfried szerkesztette Közép-
Európa 1:200 000 méretarányú nem-
zetiségi térképének az elkészítése 
1940–1941-ben. A könyv befejező 
része a Bátky–Kogutowicz-térképhez 
kapcsolódó eredeti forrásokat és a 
térkép különböző példányait a világ 
különböző pontjain őrző helyszíneket 
ismerteti.

A könyvben 64 színes térkép vagy 
térképrészlet segíti a leírtak megérté-
sét. A szöveg közötti térképek mellett 
a könyvbe két 1940. évi kiadású, haj-
togatott, színes térképmellékletet is 
illesztettek. Az első Magyarország 1910. 
évi népszámlálási adatai alapján szem-
lélteti a nemzetiségeket. A második 
Erdélynek és az ország keleti felének, 
Románia teljes területével kiegészített, 
a második bécsi döntés utáni magyar 
határokkal kiegészített román kiadású 
térképe. Mindkét térkép erősen kicsi-
nyített, így részleteiben alig tanulmá-
nyozható. A kemény borító és a könyv 
törzsanyaga közé, mindenféle rögzítés 
nélkül elhelyezett nyomatok félő, hogy 
hamar el fognak veszni a könyv hasz-
nálata során.

2020-ban lesz Trianon száz éves évfor-
dulója. Örülhetünk, hogy egy jelentős, 
de elhallgatott, nem jól ismert, jelentős 
magyar térképészeti alkotás részletes 
leírását, korabeli hatását egy ilyen nagy-
szerű könyvben olvashatjuk. A könyv-
ből kiderül, hogy a szerző sok helyen, 
különböző nyelveken ismertette kuta-
tásai egy-egy részterületét. Biztosak 
vagyunk benne, hogy a közelgő évfor-
dulóra is tekintettel Segyevy Dániel 
Zoltán a könyv és újabb kutatásai alap-
ján készülő tanulmányok sorával fogja 
nemzetközileg is elismertebbé tenni 
ezt a kimagasló magyar térképészeti 
eredményt.

Papp-Váry Árpád

Nekrológok

Dr. Tremmel Ágoston

1930–2018
Szomorúan értesültünk róla, hogy 
dr. Tremmel Ágoston nyugállomá-
nyú mérnök ezredes, az MFTTT örö-
kös tagja, 2018. február 9-én hosszú 
szenvedés után a Budakeszin az MH 
Szanatórium utcai rehabilitációs inté-
zetében, 88 éves korában elhunyt.

Dr. Tremmel Ágoston – „Guszti 
bácsi”, ahogy mindenki hívta őt aktív 
szolgálatának befejeztével – 1930. 
január 31-én született Sopronban. 

Érettségi után egyetemre szeretett 
volna menni, de ez nem volt egyszerű 
dolog. A szüleitől különösebb anyagi 
támogatásra nem számíthatott, és sem 
a bencés gimnáziumi érettségi, sem 
pedig a német származása nem volt 
akkor, 1948-ban, az iskolák államosí-
tásának évében valami jó ajánlólevél. 
Segédmunkásként és könyvelőként 
dolgozott, majd 1950. október 23-án 
tényleges katonai szolgálatra vonult be. 
1950 végén egy felhívás jelent meg a 
hadseregen belül, hogy a katonai térké-
pészet tiszti tanfolyamot indít, és erre 


