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Lázár deák térképének megjelenési 
ideje körül, de még azután is igen hosz-
szú ideig a német területekről nem 
készült olyan egységes és viszonylag 
nagy méretarányú országtérkép, mint 
amilyen Lázár deák térképe volt. A 
német regionális térképészet virágzása 
csak a 16. század közepén kezdődött el. 
Az egész birodalmat ábrázoló térkép, 
amelynek méretaránya hasonló nagy-
ságú volt, mint a Lázár-térképé, csak 
egy generációval később készült el V. 
Károly császár megbízatásából, 1547-
ben. E térkép tartalmi gazdagsága nem 
közelíti meg a Lázár-térképét.

Germania földrajzi leírására már a 
15. század végétől kezdve voltak törek-
vések. Celtis a „Germania illustrata”-t 
német tudósok együttműködésével 
kívánta megvalósítani 1492-ben, de 
nem járt sikerrel. Sebatian Münster 
1528-ban publikált egy tervezetet 
Germania leírására és térképi ábrázo-
lására, de ezt csak részlegesen tudta 
megvalósítani az 1544-ben megjelent 
„Cosmographia”-jával. Tilemann Stella 
nagy érdeme, hogy ő dolgozta ki 1566-
ban az első koncepciót Germania rend-
szeres, egységes, nagyobb méretarányú 
kartográfiai ábrázolására. A könyv címe 
magyarul: „Egész Germánia korográfiai 
és történelmi leírására alkalmazott 
módszer”. (1. ábra)

A „chorographia” fogalom jelen-
tése sokrétű, több történelmi válto-
záson ment át. Lázár deák térképén 

is szerepel ez a foga-
lom: „Chorographia 
Hungariae”. Ennek 
német fordítása is sze-
repel a térképen: „Ein 
kurze und Wahrhaftige 
B e s c h r e i b u n g 
des Ungerlandes” 
(„Magyarország rövid 
és hiteles leírása”). 
A magyar szakiro-
dalomban ez a rész 
a térképtől elkülö-
nült országleírásként 
szerepel. Szerintem 
viszont ez a térkép 
igazi címe. Az alatta 
levő szövegrész csu-
pán egy hosszabb, tör-
ténelmi információk-
kal gazdagított alcím. 
Amit eddig címnek 
tartottak, az a térkép 
eredetének a leírása. 
A német szövegben 
a „Beschreibung”, 
azaz „leírás” csak a 
mai szemlélet alap-
ján megtévesztő, 
mivel akkor – és így 
Tilemann Stellánál is 
– a chorográfiai leírás 
mind térképi, mind verbális leírást 
jelentett. A „leírás”-nak ez a jelentése 
a magyar „térképírás” szóban fennma-
radt. A „Germania” fogalom jelentése 

sem volt egyöntetű. Ez jelenthette a 
császári birodalmat, de a németek által 
lakott területeket is. Stella ezt a fogal-
mat az utóbbi értelemben használta.

Tilemann Stella (1525–1589) koncepciója Germánia 
felmérésére és leírására
Pápay Gyula

DOI: 10.30921/GK.71.2019.4.1

Absztrakt: Tilemann Stella (1525–1589) a XVI. század legjelentősebb térképészeinek egyike volt. Harminc évig foglalkozott 
a német területek térképezésével. Az anyaggyűjtéséhez sokat utazott, többek között Magyarországra is ellátogatott. A tér-
képműve befejezetlen maradt. Az összegyűjtött anyag megsemmisült. Hosszú ideig térképművének koncepcióját is elve-
szettnek tartották. A cikk ezt a koncepciót ismerteti. A koncepció Jakob Lucius nyomtatásában jelent meg. Lucius Erdélyből 
származott, ezért önmagát nyomtatványaiban Jakob Transylvanusnak is nevezte. 

Abstract: Tilemann Stella (1525–1589) is one of the most important cartographers of the 16th century. Stella worked on 
the mapping of all German countries for thirty years. He traveled extensively for the collection of material. He was even 
in Hungary. The map work remained unfinished. The collection of materials is lost. Also his conception was for a long 
time considered lost. This article describes the content of this concept, printed in 1566 by Jakob Lucius. Lucius came from 
Transylvania, so he called himself also as Jakob Transylvanus.

Kulcsszavak: térképtörténet, térképészeti módszertan, kartográfiai szemiotika, nyomdászattörténet
Keywords: cartography history, mapping methodology, cartographic semiotics, printing history

1. ábra. Egész Germánia chorográfiai és történelmi leírására 
alkalmazott módszer, 1566 (1546 nyomdahiba!)
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Tilemann Stella, eredeti nevén 
Stolz, 1525-ben született Siegenben. 
Egyetemi tanulmányait 1542-től 1546-
ig Wittenbergben végezte. 1552-ben 
Stella megalkotta Mecklenburg első tér-
képét. 1560-ban a mecklenburgi her-
ceg, I. Johann Albrecht szolgálatába 
került mint könyvtáros és mérnök. 
Schwerinben írta meg a „Methodus”-t, 
amelyet 1566-ban Rostockban publi-
kált. Ennek terjedelme mindössze 13 
oldalt tesz ki. Jelentősége ellenére ez 
a könyvecske tartalmilag mindmáig 
szinte ismeretlen maradt. Ennek oka 
főleg abban rejlik, hogy 1945 után ez 
a könyv elveszettnek tűnt. Az egyet-
len addig ismert példány, amely a 
Breslaui (Wrocławi) Egyetem könyv-
tárában volt, elégett a II. világháború 
alatt. 1988-ban sikerült egy addig 
ismeretlen példányt Halléban felderí-
teni. Ennek a másolata most megvan 
a Rostocki Egyetem könyvtárában. Az 
utóbbi időben sikerült Stella könyvé-
ből még egy példányt találni Münster 
mellett. Ezt a példányt Stella 1585-
ben Reiner Solenandernek ajándé-
kozta. Solenander elismert orvos volt. 
Ö gyógyította ki Gerhard Mercatort 
szembetegségéből. Nagyon valószí-
nűnek tűnik tehát, hogy Mercator 
a „Methodus”-t már a „Germaniae 
tabulae geographicae” 1594-es kiadása 
előtt ismerte. Terminológiai szem-
pontból figyelemre méltó, hogy itt a 
„chorographia” fogalmat a „geographia” 
fogalom kezdi felváltani, nyilvánvalóan 
a ptolemaioszi hagyomány hatására.

Stella a „Methodus…”-ban részlete-
sen leírja a Germania-térkép elvét, amit 
nyolc pontban foglalt össze. Ennek 
magyarázattal ellátott ismertetésére 
itt kerül sor először.

Az első szakaszban a méretarányt 
nem említi, de leírása alapján követ-
keztetni lehet arra, hogy nem túl kis 
méretarányra gondolt, hanem olyan 
nagy formátumú térképre, amelyben 
a „helységek közti tér nem túlságosan 
szűk”, és így „nem okoz bosszúságot” a 
térképhasználónak.

A második szakaszban a települések 
helymeghatározásának a módszereit 
írja le, elsősorban a fokhálózat alapján. 
Ehhez Stella már több helységnek javí-
totta a hosszúsági és szélességi adatait. 
Ezek alapján megállapította, hogy sok 
helységről az addigi adatok hamisak 

voltak. Ez után rövi-
den megemlíti, hogy 
az így megalkotott 
térképvázba miként 
kell felvenni azokat a 
topográfiai pontokat, 
amelyekre nincsenek 
meg a fokhálózati ada-
tok. Erre háromféle 
módszer áll rendelke-
zésre: az előremetszés, 
a polárkoordináta-
módszer, valamint az 
úthosszúságok alap-
ján való helymeghatá-
rozás. Stella részlete-
sen is leírta felmérési 
módszereit. Először 
1566-ban, másodszor 
1569-ben. Mindkét 
leírás kéziratban 
maradt fenn. A korábbi 
leírást a schwerini 
Mecklenburgi Levéltár 
őrzi. (2. ábra)

A másik leírás 
Aberdeenben van, 
az egyetem levéltá-
rában, mivel azt egy 
Mecklenburgban járt 
skót diák Aberdeenbe 
vitte. A skót diák a 
Rostocki Egyetem 
anyakönyve alapján 
Iohannes Iohnstonus 
(Johnston) lehetett, 
aki 1584-ben meg-
látogatta a Rostocki 
Egyetemet. Az utóbbi-
hoz Stella ábrát is csa-
tolt, amely térképezési 
módszerét illusztrálja. (3. ábra) Az ere-
deti másolatát sikerült megszereznem. 
Megdöbbentően hatott rám, hogy az 
egyetlen ilyen jellegű és Skócián kívül 
addig ismeretlen ábrán Warnemünde 
helyének meghatározása példáján 
szemlélteti a felmérési módszert. 
Ugyanis Warnemünde a lakhelyem.

A „Methodus” harmadik szakaszában 
Stella megadja a tervezett Germania-
térkép terét. Keleten Königsbergig és 
Bécsig terjedne, nyugaton Calais-ig, 
délen Velencéig és Trientig (Trentóig), 
északon pedig a dél-dániai Koldingig és 
Koppenhágáig.

A negyedik szakasz a térképi tar-
talomra vonatkozik. Felkerülnének a 

városok, várak, kastélyok, kolostorok 
és a történelmi jelentőségű falvak. 
Különösen figyelemre méltó az, amit 
Stella ezeknek az ábrázolásáról ír. A 
térképi ábrázolási mód ebben az idő-
ben még nagyon képszerű, jelkulcsot 
nem alkalmaznak. Ennek hátránya a 
nagyobb térigény és a gyér információ-
tárolási lehetőség. Ezt Stella már korán 
felismerte, és a képszerű szignatúrák 
helyett egyre inkább geometriai jeleket 
alkalmazott. Egyszerű, kör alakú geo-
metriai jelek a helységek ábrázolására 
már korábban megjelennek a térképe-
ken a kisebb helységek ábrázolására, 
így pl. Etzlaub Róma-térképén 1500 
körül és Lázár deák térképén is. Stella 

2. ábra. Egy rövid és jól megalapozott útmutatás…1566

3. ábra. Az 1569. évi leírás



6

Pápay Gyula: Tilemann Stella (1525–1589) koncepciója Germánia felmérésére és leírására

2019 / 4  (71. évf.) GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

viszont már variálja a geometriai jele-
ket. Az 1557-ben készített Szentföld-
térképén egy hét kategóriát tartalmazó 
jelkulcs szerepel. (4. ábra)

Olyan jeleket kívánt alkalmazni, ame-
lyek egymástól jól megkülönböztet-
hetők. Külön jelet kaptak a birodalmi 
városok, a grófok és püspökök székhe-
lyei, valamint a Hanza-városok. A kar-
tográfiai ábrázolás forradalmi reform-
ját jelentette ez. Összehasonlítás végett 
megemlítendő, hogy Apianus 1563-ban 
elkészült nagy Bajorország-térképén, 
amely Bajorországot az akkori világ leg-
jobban felmért országává tette, a jelek 
még mindig képszerűek.

Az ötödik szakaszban Stella meg-
ígéri, hogy nagy gondot fog fordítani 
a hegyek és folyók ábrázolására, és 
hogy a nagyobb erdőket is figyelembe 
fogja venni. A gyógyfürdők és ércbá-
nyák ábrázolására Stella olyan szigna-
túrákat tervezett, amelyek azok sajátos-
ságait is jelzik. Ehhez is valószínűleg 
geometriai jellegű jeleket tervezett.

A hatodik szakasz alapján arra lehet 
következtetni, hogy Stella a geomet-
riai jeleket a határok ábrázolásába is 
be akarta vonni. Itt azt írja ugyanis, 
hogy Germania nagyobb területeinek 
határait „nagyobb jelekkel, illetve pon-
tokkal” fogja visszaadni a királyságok, 
hercegségek, őrgrófságok és tartomány-
grófságok határainak megkülönbözte-
tésére. A püspökségek határainak visz-
szaadására kisebb jeleket tervezett.

A hetedik szakaszban Stella azt 
említi, hogy bizonyos területek és 
városok címereit és inszigniáit is ábrá-
zolni fogja.

A nyolcadik és utolsó szakaszból azt 
tudhatjuk meg, hogy Stella térképére 
többféle méretarányskálát tervezett 
a különböző mérföldek mértékének 
visszaadására.

A továbbiakban szól a szöveges leírás 
elvéről. A leírás kilenc kötetre terjedne 
ki, és Germania földrajzával és történel-
mével foglalkozna. Minden kötet ter-
vezett tartalmát részletesen megadja. 
Kartográfiai vonatkozásban itt csak azt 
kell kiemelni, hogy Stella a kilenc kötet 
tartalmának leírása után említi meg, 
szinte mellékesen, hogy Germania egyes 
területeinek leírását olyan korográfiai 
térképek vezetik be, amelyek részlete-
sebbek a nagy össztérképnél. Ezeknek 
a szerkezetéhez Stella nem adott több 

információt. Csupán 
azt a megjegyzést teszi, 
hogy Livónia és Erdély, 
amelyek területi messze-
ségüknél fogva a nagy 
össztérképen nem ábrá-
zolhatók, szintén rész-
letes térképet kapnak 
majd a szöveges leírás 
előtt. (5. ábra)

Felvetődik néhány 
kérdés azzal kapcsolat-
ban, hogy milyen indító 
okai lehettek Tilemann 
Stellának arra, hogy 
elképzeléseit publi-
kálja. És miért ilyen 
későn? Hiszen a nagy 
térképművön már évek 
óta dolgozott! Erre már 
1560-ban császári privi-
légiumot is kapott. Az, 
hogy Stella tervezett tér-
képére császári privilé-
giumot kért, amit meg 
is hosszabbíttatott, azt 
mutatja, hogy Stella ere-
detileg egyedül akarta 
ezt a hatalmas munkát 
elvégezni, és nem egy 
tudós kollektíva segít-
ségével, úgy mint pl. 
Celtis és Münster egy 
hasonló méretű kiad-
vány esetében elkép-
zelték. A mecklenburgi 
herceg, akinek a szolgá-
latában Stella állt, nem 
támogatta kellően a 
Germania-tervet. A her-
ceg több térkép elké-
szítésével bízta meg 
Stellát. Az ebből a meg-
bízásból eredő nagyon 
szép és jó térképek a 
kartográfiatörténet kin-
csei közé tartoznak, de 
csak Mecklenburgra 
vonatkoznak. (Nagy 
részük ma nem érhető 
el, mert a Mecklenburgi 
Levéltár zárolta ezeket, 
mivel nincs elég anyagi 
alap a veszélyeztetett térképek megmen-
tésére.) A herceg több más megbízást is 
adott Stellának, mint pl. a Balti-tenger 
és az Elba közötti csatorna megépíté-
sére. Adatgyűjtés céljából Stella szerette 

volna Germania területét beutazni, de 
többszöri szabadságolási kérelmét a her-
ceg elutasította. Adatgyűjtésre Stellának 
a hercegi szolgálat alatt csak egyszer 
nyílt lehetősége, mégpedig 1560-ban, 

4. ábra. Jelkulcs Stella Szentföld-térképéhez,1557 
(Abraham Ortelius, 1584)

5. ábra. Alulról a 11. sorban Transylvania (Erdély) név olvasható
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amikor Stella a herceg társaságában 
Bécsbe és onnan egész Komáromig 
utazhatott. Erről Stella útinaplót veze-
tett, ami több próbálkozás ellenére a mai 
napig kiadatlanul hever a Mecklenburgi 
Levéltárban.

Az útinapló alapján képet kapunk 
arról, milyen jellegű volt az adatgyűj-
tés. A hintóra szerelt hodométerrrel 
Stella megmérte az egyes helységek 
közötti távolságot. Esténként pedig 
csillagászati megfigyeléseket vég-
zett a szélességi fokok megállapítá-
sára. d. illetve k. tájolású vázlatokat 
is készített, többek között Pozsony 
és Komárom környékéről. (6. és 7. 
ábra) Útinaplójába berajzolt egy 
Komáromnál állomásozó magyar hadi-
hajót is. (8. ábra)

Hat évvel később, 1566-ban, be kel-
lett látnia, hogy kellő támogatás és a 
tudós társadalom segítsége nélkül 
terve nehezen lenne kivitelezhető. Az 
1566-ban kiadott „Methodus”-ában erre 
kért Stella segítséget. Stella nem kapta 
meg a kellő támogatást. Harminc évig 
dolgozott tervén, amely sohasem való-
sult meg. Adatgyűjteménye 1676-ban 
megsemmisült.

Ezzel a szomorú hírrel be is 
lehetne fejezni az előadást. De a Stella 
„Methodus”-ának van egy rendkívül 
érdekes, eddig ismeretlen magyar 
vonatkozása. Azt tudtuk, hogy a 
„Methodus”-t egy Erdélyből származó 
nyomdász, Jakobus Transylvanus 
nyomtatta ki, aki a Rostocki Egyetem 
nyomdásza volt 1564 és 1579 között. 
Rostockba Wittenbergből jött, ahol 
1555-től 1564-ig ténykedett famet-
szőként és nyomdászként. 1579-ben 
elhagyta Rostockot, Helmsedtben 
lett az egyetem nyomdásza. 1597-
ben kinyomtatott egy könyvet a pes-
tis elleni védekezésről. A sors iró-
niája, hogy ebben az évben lett a 
pestis áldozata nejével és nyolc gyer-
mekével együtt. Jakobust a magyar 
szakirodalom ismeri, erről szórvá-
nyos megjegyzések tanúskodnak. 
Németországi elismertsége azonban 
jóval nagyobb. A német szakirodalom 
Jakob Lucius der Ältere, azaz az idő-
sebb Lucius név alatt tartja számon. 
Elismertségéről tanúskodik az is, 
hogy 2001-ben egy német történész, 
Norbert Buske kis könyvet szentelt 
Lucius munkásságának.

Sajnos nem tudjuk, hol és kitől tanulta 
meg Lucius a fametszést és a nyom-
dászatot. Norbert Buske a szakiroda-
lom ellentmondásos információi alap-
ján nem tudja eldönteni, hogy Lucius 
iniciáléjában (I. L. C. T.) a C Cibinot, 
azaz Nagyszebent, vagy Coronát, azaz 
Brassót, illetve Claudiopoliensist, azaz 
Kolozsvárt jelenti-e. Az újabb iroda-
lom szerint az iniciálé a következő-
képpen értelmezendő: „Iacobus Lucius 
Coronensis Transylvanus”. Lucius tehát 
legnagyobb bizonyossággal a Honterus 
által alapított gimnázium tanulója volt 
Brassóban. Ezt alátámasztja az is, hogy 
a gimnázium könyvtárának katalógu-
sában szerepel egy publikáció, amit 
Lucius nyomtatott Wittenbergben.

Lucius 1530 körül született. 
Feltehetőleg 1548-ban a lipcsei egye-
temre „Lucz Transylvanus” név alatt 
iratkozott be. Ezt latinosította az akkori 
szokás szerint Luciusra, ami fényt 
jelent. (9. ábra) (A könyv legyőzi a 
tudatlanságot, mint a fény a sötétséget.) 

6. ábra. Térképvázlat Pozsony környékéről Tilemann Stella útinaplójából (1560)

8. ábra. Komáromnál állomásozó magyar hadihajó rajza Tilemann Stella útinaplójából (1560)

9. ábra. Lucius nyomdajele (A szöveget úgy is 
lehetne értelmezni, hogy a könyv, mint a fény 

legyőzi a sötétséget, a tudatlanságot.)

7. ábra. Térképvázlat Komárom környékéről 
Tilemann Stella útinaplójából (1560)
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Wittenbergben a neves Hans Krafft 
műhelyében dolgozott, először famet-
szőként. Később nyomdászként is 
ténykedett. Ekkori munkái egy nagy 
tehetségű, kiforrott művészről tanús-
kodnak. Így pl. megbízást kapott idő-
sebb Cranach rajzainak fába való met-
szésére is. A fametszést tehát Lucius 
nem Wittenbergben tanulta meg. Nem 
lehet kizárni, hogy Lucius a fametszést 
Honterustól sajátította el. Lucius saját 
képeket is rajzolt, amelyeket fametszés-
ben kiadott. Luther Kis katekizmusát 
saját képeivel illusztrálta, amelyekkel 
évtizedekig befolyásolta a vallási kép-
kultúrát Észak-Németországban. A már 
Rostockban 550 évvel ezelőtt befeje-
zett Kis katekizmus képei meghatóan 
tanúskodnak Lucius szülőföldjéhez 
való ragaszkodásáról.

A magyarországi képmotívumok 
közül különösen kitűnnek Brassó 
emlékezetből megrajzolt látképei. (10. 
és 11. ábra) Lucius Hans Lufft műhe-
lyében ismerkedhetett meg Tilemann 
Stellával. Itt nyomtatták ki Stella törté-
nelmi térképeit. Feltehető, hogy Lucius 
ebben a munkában is részt vett. A 11. 
képen látható Lucius művészi jele is. 
Ez segíthetne annak a feltárásában, 
hogy Lucius esetleg térképeket is met-
szett. Ezt a további kutatásnak kellene 
kideríteni Feltétlenül meg kell emlí-
teni, hogy Lucius továbbfejlesztette 

a fametszés technikáját azzal, hogy 
fametszetekről fémkliséket állított 
elő. Ilyen módon nagy példányszámú 
nyomtatványokat tudott készíteni a 
jó képminőség megtartása mellett. 
Fémkliséket Lucius több nyomdának 
szállított, így a kolozsvári Heltai nyom-
dának is. A további kutatásnak kellene 
kideríteni, hogy ezt a technikát alkal-
mazták-e kis méretű térképek nyom-
tatására. A „Methodus…” címlapján 
lévő díszítést Lucius nagy valószínű-
séggel, fémklisével nyomtatta. (lásd az 
1. ábrán)
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Úgy vélem, a történet Mózes könyvé-
vel kezdődik. Az Ószövetségben Mózes 
könyvei tartalmazzák az első utalásokat 
a térképészeti tevékenységre. A köny-
vek eredete a Kr. e. 900-tól a Kr. e. 550-
ig terjedő időre tehető. Az „Állomások 
a pusztában” rész gazdag topográfiai 
tartalma már térkép használatát felté-
telezi. Mózes 4. könyvében és Józsua 
könyvében pedig a földmérésre is akad 
utalás. 

A Homérosznak tulajdonított Iliász 
eposz a Kr. e. 8. századból egy térképé-
szeti jellegű ábrázolás előkészítésének 
a leírását adja. [1] A térképész mun-
kája, egy csillagtérkép elkészítése, itt 
isteni tevékenységként jelenik meg. 
Héphaisztosz, a tűz és a kovácsmes-
terség istene ezt kalapálta Akhilleusz 
pajzsára:

Ráremekelte a földet, 
 rá az eget meg a tengert 
és a sosempihenő napot is 
 meg a szép teleholdat. 
S minden csillagot is, 
 mely az ég peremét koszorúzza, 
Óríónt s a Fiastyúkot, 
 meg a Hűaszokat mind, 
vélük a Medvét is – más néven 
 híva Szekér ez – 
mint forog egy helyben, 
 míg Óríónt lesi egyre, 
s egymaga nem fürdik 
 csak meg soha Ókeanoszban.

(Devecseri Gábor fordítása)

1. ábra. Akhilleusz pajzsa

Kr. e. 423-ból Arisztophanész 
„Felhők” című vígjátékában 
Strepsziadész, az isthmosi játékok 
egyik győztese és egy Szókratész-
tanítvány között tréfás párbeszéd 
hangzik el egy térképről:
„Strepsziadész: Az istenért, mi ez?
Tanítvány: A Csillagászat
Strepsziadész: És ez itt?
Tanítvány: Mértan
Strepsziadész: S mi ennek a 

használata?
Tanítvány: Felmérni, földet
Strepsziadész: Lánccal, a nyilast? 1

Tanítvány: Nem, az egészet
Strepsziadész: Ej, tréfálsz velem. No, 

ez közhasznú találmány.

1 Nyilas osztályrész, Kleros a görögöknél.

Tanítvány: Látod ezt? ez itt a föld 
kerülete; Ez itt Athenae.

Strepsziadész: Mit beszélsz? Sehol sem 
látom a bírákat, nem hiszem.2

Tanítvány: No már, valóban, ez itt 
Attika.

Strepsziadész: Hol van Kikynnos hát, 
az én falum?

Tanítvány: Ott benne lesz az is. De 
látod-e Euboae itt milyen hosszan 
nyúlik el?

Strepsziadész: Tudom, mi nyújtóz-
tattuk ki, s Periklés. Hát Spárta hol 
van? 3

Tanítvány: Hol van? itt alább.
Strepsziadész: Olyan közel! No, rajta 

legyetek, hogy tőlünk taszítsátok 
tovább.

Tanítvány: Zéüsz úgyse! nem lehet.
Strepsziadész: Manóba hát!”

(Arany János fordítása – kéziratos 
megjegyzései a lábjegyzetekben.)

*
A modern szépirodalomban talán 

„A kis herceg” az első e témát érintő 
regény. [2] A könyvben Antoine de 
Saint-Exupéry, a repülős könyveiről 

2 Athanae 20 ezer polgára közül 6 ezer bírás-
kodott a dikasterionokon. Ezt a Darázsok 
672. v. után írom, bár Arisztophanész 30 
ezernél többnek mondja az athenaei (termé-
szetesen csak szavazható) polgárok számát. 
(vö. Nőuralom; 1130. v.)

3 Euboea a peloponnesusi háború kezdetén 
Athenae ellen nyilatkozott, amiért Perikles 
és az athenaeiek bosszút álltak rajta: 

„kinyújtoztatták”.

A kartográfus munkája elbűvölő tevékenység…
Amit a literátus emberek a térképkészítésről mesélnek

Klinghammer István

Absztrakt: Az irodalmi jelentkezés Mózes könyvével kezdődik, majd Homérosz Iliász eposzában és Arisztophanész Felhők 
című vígjátékában folytatódik. Modern szerzők gondolatai szórakoztatnak Antoine de Saint-Exupéry és Umbero Eco tol-
lából. Angol szerzők, James Cowan és Andrew Crumey műveiben fantasztikus kartográfusi tulajdonságokat ismerünk 
meg. A divatos „comic strip” füzetek hőse is lehet Arlesto Scotch és Paul Gaudel szerzőpárosnál a „mesterkartográfus.” A 
térképkészítés számára jelentős magasságmérési és földrajzi helymeghatározási feladatokat dolgozta fel nagyszerű regé-
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híressé vált francia pilóta, moralista 
és író 1943-ban írta meg a kis herceg 
utazásainak történetét a lakott plané-
tákon és a Föld tájain. Egy mesét gyer-
mekeknek, de a felnőtteknek is… A kis 
herceg utazásai során a hatodik boly-
gón egy öregemberrel találkozik, aki 
óriási könyveket ír. Az öregúr tudós-
nak nevezi magát, aki tudja, hol van-
nak a tengerek, a folyók, a városok, a 
hegyek és a sivatagok. Ő geográfus – 
mondja magáról, de mi tudjuk, hogy 
kartográfusnak is hívhatná magát, ha 
tudását térképeken rajzolná meg. Az 
élénk beszélgetés során a kis herceg 
megtudja az öregtől: „A geográfus sok-
kal fontosabb ember annál, semhogy 
ide-oda kószáljon a világban. Ül a dol-
gozószobájában, és fogadja a kutatókat. 
Kikérdezi őket, és lejegyzi emlékeiket. 
… A kutatók elbeszéléseit ugyanis elő-
ször ceruzával jegyzik le. Megvárják, 
míg bizonyítékokat szolgáltat, és csak 
akkor következik a tintával való lejegy-
zés.” Így jönnek létre „a földrajzköny-
vek … a világ legértékesebb könyvei. 
Nem avulnak el soha. Fölöttébb ritkán 
fordul elő, hogy egy hegy megváltoz-
tassa a helyét. Fölöttébb ritka dolog az 
is, hogy egy óceánnak kiapadjon a vize. 
Mi csak örök dolgokat írunk le.” A kis 
hercegről szóló remek könyvet a világ 
számos nyelvére lefordították, és amit 
benne a kutatási beszámolókról mon-
danak, az talán ma is formálja a geo-
gráfusokról és kartográfusokról alko-
tott nézetet.

*
Az ausztrál James Cowan, aki etno-

lógiai és filozófiai könyvek szerzője-
ként ismert, Fra Mauróról, a közép-
kort záró évtizedek legkiemelkedőbb 
világtérképének készítőjéről szóló 
regényében a kartográfus munkáját 
ugyanúgy mutatja be, mint ahogyan 
azt francia példaképe, Saint-Exupéry 
jellemezte. [3] 

Néhány szó a regény főszereplő-
jéről. Fra Mauro kamalduli szerze-
tes (kb. 1400 – kb. 1460) a Velence 
melletti Murano szigetén, a San 
Michele-kolostorban 1433-tól térké-
pészeti műhelyt tartott fenn. 1448–
1449-ben világtérképet szerkesztett, 
amelynek alapján 1457-ben megbí-
zást kapott V. Alfonz portugál király-
tól további világtérkép elkészítésére. 
Amikor segítőivel, a tengerész Andrea 

Biancóval és – valószínűleg – A. Ca 
da Mostóval közösen kartografált tér-
képe két év munkájával elkészült, és 
1459-ben elküldte megbízójának, a 
195 cm átmérőjű pergamenre raj-
zolt mű olyan tetszést aratott, hogy 
sikeres elkészültének örömére 
érmet verettek, és azon „geographus 
incomparabilis” (összehasonlítha-
tatlan geográfus) névvel tisztelték 
meg. Az eredeti munka nem maradt 
fenn, a jelenleg ismert térkép egy 
1460-ban, valószínűleg Bianco által 

skiccek alapján elkészített változat, 
amelyet később a kolostorban fedez-
tek fel. A mű innen átkerült a dózsék 
palotájába, majd 1812-től a velencei 
Biblioteca Marciana gyűjteményét 
gazdagítja. [4]

Fra Maurónak, bár mindig vágya 
volt felfedező utazásokon részt venni, 
a sors más rendelt. „Mint térképraj-
zoló és a kamalduli szerzetesrend 
tagja itt Velencében, a San Michele di 
Murano kolostorban feladatommá tet-
tem az olyan emberek útjait térképre 

2. ábra. A földrajztudós az óriás könyvvel

3. ábra. Fra Mauro világtérképe
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vinni, akik felfedező utazásokat tet-
tek a Föld megismerésére. A tengeré-
szek minden útleírását, legyen akár 
mellékesnek tűnő is, az utazók min-
den beszámolóját, legyen bármilyen 
száraz is, örömmel üdvözöltem. Szó 
szerint mások megfigyeléséből éltem” 
– vallja a regény lapjain. Cowan a 
regény bevezetésében előadja, hogy 
megtalálta és lefordította Fra Mauro 
naplójából a szerzetes világtérképe 
létrejöttével foglalkozó „megfon-
tolt elmélkedését.” Már a napló első 
oldalain olvashatunk Kolumbusz 
Kristóf Amerika-utazásáról. Aki a Fra 
Mauro-térkép adatait és az időren-
det ismeri, az kissé megzavarodik… 
De további furcsa hivatkozásokat is 
találunk a világtérkép forrásainak 
felsorolásában. A felsorolt szerzők 
közül biztos, hogy Abraham Orteliust 
(1527–1598), Gerhard Mercatort 
(1512–1594), Johannes Wernert 
(1468–1528), Hadzsi Ahmedet és 
még jó néhányat nem ismerhetett. 
Az író a megjegyzések között egy cin-
kos kacsintással közli, sőt megmagya-
rázza, hogy a későbbi térképrajzolók 
„beillesztése” mellett fordítása még 
olyan „akaratlan betoldásokat” is tar-
talmaz, amelyek eredetileg nem vol-
tak a napló szövegében. Így válik ért-
hetővé, hogy hogyan kerül a könyvbe 
az ausztrál őslakók testére rajzolt tér-
képek története. 

A regény minden térképkészítő 
álmáról szól: meglelni a világ összes 
tájáról származó rengeteg híradás-
ból mindazokat, amely igaz és fon-
tos, és ezeket úgy összekapcsolni és 
absztrakt rajzolatokkal megjelení-
teni, hogy abból a valódi világ leké-
pezése jöjjön létre. A könyvben jól 
érthető nyelvezettel és sok érdekes 
példával megjelenik a kartográfia 
szinte összes filozófiai és jó néhány 
gyakorlati problémája. A velencei tér-
képész alaposan és elmélyülve foglal-
kozik azokkal az ismeretekkel és ada-
tokkal, amelyeket térképére felvesz 
– a tárgyszerűen dokumentált és a 
gondolati információkkal. Meditál, 
fontolgat, elemez és kételkedik tér-
képműhelyében ülve. „Amikor hoz-
záláttam a térkép szerkesztéséhez, 
akkor azon voltam, hogy csak bizo-
nyosságot ábrázoljak, és most látom, 
hogy az ellenkezője valósult meg. Sem 

kontinensek, sem népek nem bizo-
nyulnak valódinak, csupán az önma-
gukhoz való viszonyukban léteznek. A 
földrajzi helyzetük is csalókának bizo-
nyult. Mindebből elkerülhetetlenül 
következik, hogy a világ országainak, 
hegyeinek, folyóinak és városainak 
meghatározása csupán a szerkesztő 
szemléletében valósul meg.” (169. o.) 
„Ez lényegében azt jelenti, hogy tér-
képem a világ torzított ábrázolása. 
Mindaz, amit a földrészeken és óce-
ánokon megjelenít, nyilvánvalóan 
csupán a saját, látogatóim elbeszélé-
sei alapján kialakult szemléletem leké-
pezése. Felismertem, hogy a térképi 
világ nem valóságos – hacsak nem 
azon a módon, ahogyan közölünk 
mindenki saját érzéseinek és észlelé-
seinek pecsétjét rányomja” – írja nap-
lójában Fra Mauro. (167. o.)

A könyv diskurzus az egyén viszo-
nyáról a világhoz a saját tapasztalatok 
és mások információi alapján. A tér-
kép – vallja a szerző – csak egy esz-
köz az egyén és az őt körülvevő világ 
dimenzióinak, illetve a saját és az 
átvett idegen földrajzi információk-
nak a vizsgálatához és értékeléséhez. 
A belső vita ellentmondásai a térképé-
szetről tett számtalan megjegyzésben 
tükröződnek: „Kételkedő, bizonyta-
lan tudomány az, amelyet a térkép-
készítők űznek. Csupán elképzelések 
szerint egész partsávokat, zátonyokat 
és folyótorkolatokat festenek ki, hogy 
kiegészítsék mindazt, amit nem tud-
nak. Milyen gyakran rajzolnak térké-
pükre sziklafokot és öblöt, anélkül, 
hogy ismernék a kontinenst, amihez 
tartozhatnának.” (33. o.) De azt is írja: 
„a kartográfia egy nagyszerű művé-
szet.” (59. o.) Képessé tesz egy kolos-
tori visszavonultságban élő barátot 
arra, hogy térképre rajzolja az egész 
világot, nemcsak az „örök dolgokat” 
az elmozdíthatatlan helyeiken, hanem 
a „mulandó dolgokat” is – egy tájat, a 
növényzetével, állatokkal, hajókkal, 
sátorokkal, emberekkel.

*
Még sokoldalúbb a valóság és a 

leképezett térképi képe viszonyának 
ábrázolása egy másik angol regény 
lapjain. Andrew Crumey könyvében 
a történet több síkú, némi képzavar-
ral élve többszörösen dupla fenekű. 
[5] A regény a fejedelmek és hercegek 

évszázadában játszódik. A kartográ-
fus Schenk, aki tervezőirodájában 
megépítendő, jövőbeli városi folyó-
kat és csatornákat tervez, beleszeret 
Estrellába. A szerelmes kartográfus, 
hogy mindig a szép életrajzíró lány 
közelében maradhasson, elkezd szö-
vegekkel és adatokkal beavatkozni a 
jelen és múlt történéseibe, és kezdi 
megváltoztatni a megbízó herceg 
elképzeléseit. A herceg ugyanis nem-
csak egy ideális város felépítését ter-
vezi (ezért felelősök az építészek és 
kartográfusok), hanem a város lakói-
nak és a vendégeknek életfolyamatát 
is tervezteti, ezért pedig az életrajz-
írók és az irodalmárok a felelősek. A 
jövő életrajzainak tervezése a jelen-
ben történik, de a múlt eseményei-
nek befolyása alatt. A szerelmes tér-
képész beavatkozása a történésbe 
– az ő kitalációja Zelnek gróf szolgá-
lója, Pfitz, akinek életrajzát Estrella 
tervezi – számtalan komplikációhoz 
vezet Estrella és Schenk, a gróf és más 
imaginárius alakok kapcsolatában…

4. ábra. Andrew Crumey  
Pfitz című könyvének borítója

A regény írója, foglalkozását 
tekintve káoszelmélettel és fraktálok-
kal foglalkozó matematikus és fizikus, 
a különböző cselekménysíkokat sok-
rétű módon csúsztatja egymásba, és 
a szerzővel folytatott beszélgetésbe 
az olvasót is bevonja. Ebben a térre, 
idővel és személyekkel folytatott 
szórakoztató játékban a kartográfus 
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tulajdonképpen csak katalizátor, 
lehetne akár építész is. A regény 
német címe, „A kartográfus szeretője” 
az eredeti angol „Pfitz” helyett, meg-
tévesztő. Térképnek a szerző a szép 
Estrella testét, a kartográfus Schenk 
életrajzát, valamint a városi hidrográ-
fiát ábrázoló rajzot írja le. És mégis, 
Schenk számára világos: „a térkép a 
világ magyarázata, reménytelen zava-
rainak racionalizálása, amelyen min-
den különböző színű tintával kibo-
gozott, kodifikált és osztályozott. Egy 
térkép a lehetetlen álom teljesülése, 
a világ papírra rögzítése.” (169. o.) 
Crumey három oldalon át foglalkozik 
a „térképkészítő álmával.”

*
Egy teljesen más álom a térkép-

készítésről, amit a jelelmélettel fog-
lalkozó, hazánkban is népszerű 
regényíró, Umberto Eco 1982-ben 
hamiskásan-komolykodóan leírt: egy 
ország leképezése 1:1 méretarányban. 
[6] Eco esszéje az argentin író, J. Louis 
Borges (1899–1986) egyik regényé-
hez kapcsolódik, amely 1658-ban (!) 
Léridában jelenik meg, és a Nyugat 
pusztaságában egy óriási térkép rom-
jairól ad hírt. A szerző a tudományos 
rendszerezés módszerével először is 
hat tételt állít fel: „Követelmények 
az 1:1 méretarányú térképpel szem-
ben” címmel. Ezek bölcsnek és mély 
értelműnek tűnnek, és egyben azon-
nal megindokolják a tudós szándék 
lehetetlenségét. A „Térkép használati 
módja” c. fejezet három, elméletben 
elképzelhető lehetőséget mutat be, és 
rögtön a támasztott követelmények-
kel szembeni ellentmondásokat is. „A 
territóriumon fekvő átlátszatlan tér-
kép”, ami ahhoz vezethet, hogy a lako-
sok a térképen és nem a Földön élnek. 
„A felakasztott térkép”, amely cölö-
pökön függ a Föld felett, és megaka-
dályozza a napsütést. És végül, mint 
lehetséges kompromisszumos meg-
oldás, „A transzparens és áteresztő, 
fekvő és tájolható térkép”, ahol min-
den képtelenség egyesítve van. A 
szerző olyan komolysággal tárgyalja 
a térkép összehajtogatását, majd kite-
rítését, hogy az ember alig tudja elfoj-
tani nevetését.

Az utolsó fejezet, amely „A nor-
mál térkép paradoxona” címet 
viseli, a téma megvitatását három 

pontban foglalja össze. A harmadik 
pont így hangzik: „a Birodalom min-
den 1:1 méretarányú térképe egyben 
a Birodalomnak mint olyannak a végét 
jelenti, és ennélfogva már csupán 
egy földterület térképe, egy területé, 
amely többé már nem Birodalom.” 
Ritkán fogalmazzák meg ilyen követ-
kezetességgel és ilyen humorral a föld-
rajzi valóság viszonyát annak térképi 
leképezéséhez.

*
Míg a regényekben és az esszék-

ben a térképkészítés problémájáról 
igen sokoldalúan elmélkednek, addig 
a napjainkban népszerű „comic strip” 
az irodalmi feldolgozás egészen más 
jellegét igényli. Arleston Scotch és 
Paul Glaudel szerzőpáros 1993 és 
1995 között „Mesterkartográfusok” 
címmel három képregényfüzetet 
adott ki. [7] A főszereplő mester-
kartográfusok igen aktív emberek, 
ahogy mondják, ők a tettek emberei. 
Nem elmélkednek a térképészeti vetí-
tés, a kartográfiai leképezés pontos-
ságáról, ők a térképet csupán a tér-
beli ismeretek megjelenítőjeként 
akceptálják, és mint az uralkodás és 
a nyereséghozó kereskedés tájékoz-
tató eszközét fogadják el. Ismerik a 
térképolvasás titkos kódját és csele-
kednek – okosan, erősen, elszántan, 
ha kell, halálos eltökéltséggel. A soro-
zat így kezdődik: „Dandalos egy város, 
Dandalos egy világ. Az idők kezdete 
óta ez a fantasztikus, ez a gigantikus 

metropolisz fedi le az egész bolygót. 
Csak az aramantesi mesterkartográ-
fusok kísérlik meg kikutatni, hogy az 
egymásba skatulyázott birodalmak 
nagyvárosi halmaza mögött mi rejtő-
zik… Az intézet térképészei az évszá-
zadok során megismerték és feltér-
képezték Dandalos több mint felét.” 
De a másik, az ismeretlen, a barbár 
részről „a kartografált világ peremén” 
még térképet kell rajzolni. Így kapja 
a fiatal, mesterkartográfussá éppen 
előlépett Archim Dekamp a felada-
tot, hogy a korábban eltűnt, felmérés 
közben nyomuk veszett kollégákat, 
de a térképeiket mindenképpen, ki 
kell hozni az alig ismert Hekyrából. 
Veszélyes küldetése során számtalan 
emberrel, szép nőkkel, enyveskezű 
tolvajokkal, hamiskártyás ivócimbo-
rákkal, menyétarcú kémekkel, enge-
delmes katonákkal és okos, jámbor 
bölcsekkel találkozik. És eközben min-
dig mondatok sorakoznak a kartográ-
fiáról: „Soha ne veszítsd a térképészt 
szem elől, mert veszedelmesebbek, 
mint gondolnád.” (15. o.) „A kartográ-
fusok olyan kódot használnak, amit 
csak ők ismernek. Meg kell kapnunk 
a méretarány értékét és a különböző 
jelek és szimbólumok jelentését – eze-
ket Archim Dekampnak feltétlenül el 
kell árulnia –, mert különben ezek a 
pergamenek értéktelenek.” (33. o.) 
Természetesen Archim a céhe titkait 
nem árulja el, és új kalandra indul…

A sorozat második és harma-
dik kötetében a mesterkartográfus 
Archim nemcsak szépasszonyok csá-
bító szeretőjének, de eredményes 
hősnek is bizonyul a gonosz hata-
lombitorlók, az emberevő óriások és 
a titokzatos intrikusok elleni harcban 
– persze ez már nem kíván kartográ-
fusi erényeket, és hősünk többé már 
nem is követ térképészi célokat. A 
több nyelven kiadott sorozatot nem 
folytatták.

*
Valós problémával, a térképkészí-

tés számára jelentőséggel bíró feladat-
tal foglalkozik két nagyszerű amerikai 
regény. Ez a két feladat a magasságmé-
rés és a hosszúságmérés.

Christopher Monger „Az angol, aki 
dombra ment fel és hegyről jött le” 
c. remek könyvének már a címében 
benne van a térképészeti probléma, 

5. ábra. Umberto Eco könyvének címlapja
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és benne van a megoldása is. [8] 
A brit királyi térképészeti hivatal, 
az Ordnance Survey két földmérő-
jét 1917-ben topográfiai felmérésre 
Walesbe küldik. A kies Ffynnon Garw 
falu büszkesége a hegy, az első hegy 
Walesben. Amikor az új felmérés során 
a két mérnök megállapítja, hogy a falu 
büszkesége kevesebb, mint 1000 láb 
magas, és ezért csak dombnak tekint-
hető, trükkös játék indul a faluban, 
hogy a kiemelkedést hegynek ismer-
jék el. Szerelem és csábítás, gin és 
sör, prédikáció és kemény munka, 
büszkeség és megszállottság mind-
mind szerepet játszik az egész falut 
megmozgató kérdésben. De főleg a 
karakterükben oly alapvetően külön-
böző falusi emberek, akikről a szerző 
kiváló portrékat rajzol, teszi a regényt 
kitűnő olvasmánnyá. A regényből film 
is készült, időnként feltűnik a televí-
ziós csatornákon.

Kevésbé romantikus, de tökéletes 
prózában íródott mű az „Egy magá-
nyos zseni igaz története, aki megol-
dotta kora legnagyobb tudományos 
problémáját” – így a regény alcíme. 
Dava Sobel „Hosszúsági fok” c. könyve 
a hosszúsági kör meghatározásának 
átfogó és sokoldalú története. [9] A 
meridián, a hosszúsági kör az a képze-
tes vonal, amely a tengerészek biztos 
helyzetmeghatározása számára életfon-
tosságú jelentőséggel bírt és bír jelen-
leg is. A szerző leírja a csillagászati 
helyzetmeghatározás számtalan kísérle-
tét, a kísérletekben-próbálkozásokban 

résztvevő tudósok és tengerészek élet-
rajzi adatainak pontos feldolgozásával. 
A középpontban John Harrison élet-
története és életműve áll. Ő az, aki a 
18. században megoldotta a felada-
tot: a meridiánkülönbségek mecha-
nikus szerkezettel, kronométerrel 
történő mérését. A csillagok helyzeté-
nek meghatározási pontossága, külö-
nösen a távcső feltalálását követően, 
a 17–18. század folyamán nagyban 
javult. A földrajzi koordináták, azaz 
a Föld egy pontján átmenő földrajzi 
szélesség és hosszúság meghatározá-
sára külön műszerekre volt szükség. 
A földrajzi szélesség fogalma, ami az 
Egyenlítőtől való fokokban kifejezett 

távolság, már az ókorban ismert volt. A 
görögök tudták, hogy a Nap és az álló-
csillagok magassága nemcsak az évsza-
kokkal változik, hanem akkor is, ha a 
megfigyelő északról vagy délről maga-
sabb vagy alacsonyabb szélesség felé 
utazik. A földrajzi szélesség meghatá-
rozásához a kormányos csak valame-
lyik csillag magasságát mérte, tehát azt 
a szöget, amely alatt egy állócsillag – 
mint például a Sarkcsillag – a látóha-
tárhoz képest megjelent. A 17. század 
végén már minden ügyes tengerész-
tiszt meg tudta határozni szélességi 
helyzetét.

A hosszúság más lapra tartozott. A 
tengerészek és tudósok évszázadokon 
keresztül viaskodtak azzal a problé-
mával, hogy miképpen határozhatnák 
meg a földrajzi hosszúságot. Sok mód-
szert javasoltak, de valamennyi hasz-
nálhatatlan volt, sőt; olykor fantaszti-
kus ötletekkel jelentkeztek. A földrajzi 
hosszúság meghatározásához először 
egy kezdőmeridiánt kellett kijelölni. 
Angliában II. Károly király 1665-ben 
rendelte el egy csillagvizsgáló felépí-
tését a greenwichi királyi parkban, 
a Temze partján, amelynek feladata-
ként tűzte ki a hosszúsági fok csillagá-
szati úton történő pontos megméré-
sét. Főként Flamsteed munkásságának 
eredményeként, aki a csillagászati navi-
gáció központjává tette az intézetet, 
1776-tól a brit tengerészet és térképé-
szet ezt a kezdőmeridiánt használta. 

6. ábra. A „Mesterkartográfusok” két számának címlapja

7. ábra. A Christopher Monger könyve alapján 
készült film plakátja

8. ábra. Dava Sobel Longitude című 
könyvének borítója
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A kezdő hosszúsági kör ismeretében 
a földrajzi hosszúságot a tengeren a 
kezdőmeridián és a meghatározandó 
hely meridiánjának helyi ideje közti 
különbségből vezethették le. Galilei 
a távcső feltalálásával nagyban hozzá-
járult a hosszúságmeghatározás fejlő-
déséhez, hiszen a Jupiter holdjainak 
felfedezésével és pályaadataik kiszámí-
tásával lehetővé vált, hogy két külön-
böző helyről ugyanazt az égi jelen-
séget figyelhessék meg egyidejűleg, 
ezzel összehasonlítsák a két pont helyi 
idejét.

A helymeghatározást pontosan kel-
lett elvégezni, mert néhány kilométe-
res különbség, amely a földgömbön 
alig észlelhető, a tengeren súlyos követ-
kezményekkel járhatott. Angliában vég-
leg megelégelték ezt a helyzetet, ami-
kor 1707-ben a Shovel tengernagy 
parancsnoksága alatt álló flotta a rossz 
hosszúságmeghatározás következtében 
a Scilly-szigeteknél zátonyra futott. 
Négy hajó és kétezer ember, köztük a 
tengernagy is odaveszett. Beható vizs-
gálat után a kormány 1714-ben 20 ezer 
font jutalmat tűzött ki olyan módszer 
kidolgozására, amelynek segítségé-
vel a hosszúságot fél fok pontossággal 
lehet meghatározni. A hosszúságprob-
léma megoldásához – mondotta Isaac 
Newton, a brit kormány tudomá-
nyos tanácsadója – „egy olyan órára 
van szükség, amely pontosan tartja 
az időt.” A hajómozgások, a meleg és 
hideg változásai, a nedvesség és a szá-
razság váltakozása, és a különböző szé-
lességi fokokon különböző nehézségi 
erők miatt azonban eddig nem sike-
rült ilyen órát készíteni” – mondotta 
tovább. Az első ilyen óra készítője John 
Harrison, egy yorkshire-i ács fia volt. 
Harrison 1728-ban készítette el hajó-
időmérő műszerének rajzait, és hat 
évvel később mutatta be első óráját, egy 
65 font súlyú óriási alkotmányt annak 
a külön összehívott „Hosszúságmérő 

Bizottságnak”, amely a navigációs tech-
nikai javaslatokat volt hivatott elbírálni. 
Az előzetes tengeri próbának biztató 
eredményei voltak, és a bizottság 500 
fontsterlinget utalt ki számára egy javí-
tott modell elkészítésére. Harrison 
1735 és 1770 között öt kronométert 
készített. Az első javított szerkezet 
kiválóan bevált az 1736-os lisszaboni 
próbaúton. Hogy milyen pontos órá-
kat készített, jól bizonyítja a negyedik 
kronométere, amely James Cook öthó-
napos kutatóútján csak 15 másodper-
cet késett. A regény történelemhű lap-
jain megjelennek az egykori szereplők, 
a korabeli kézművesek, tudósok, poli-
tikusok és admirálisok emberi gyen-
geségei, intrikái, de megjelenik a jó is 
– a pontos, gondos munka, az erős jel-
lem. A történet az utolsó lapig leköti az 
olvasó figyelmét.

*
Remélem, ez a kis irodalmi bepil-

lantás is bizonyítja, hogy a kartográ-
fus munkája elbűvölő tevékenység 
– hiszen a térképkészítés az emberi 
tudásvágy legalapvetőbb igényéhez 
kötődik, ahhoz, hogy megismerje, 
milyen a világ, és hol találja benne a 
helyét.

Hogy milyen embert kíván a térké-
pezési tevékenység, ahhoz Paul Pfinzig 
1598-ban írt könyvében találjuk a meg-
felelő választ. [1] A szerző ebben meg-
adta, hogy milyen követelményeknek 
kell egy térképésznek eleget tennie. 
Ehhez tartozik „az egészséges test, 
főleg az éles látási képesség, egy soha 
nem reszkető ököl, erős jó combok, 
azonkívül egy vidám és kiegyensúlyo-
zott természet, jó emlékezőtehetség 
és értelem, szóval mindaz, ami a mun-
kát, a sok fáradtságot könnyebbé teszi, 
édessé és kellemessé varázsolja. A kar-
tográfus legnagyobb bére pedig az a 
gyönyörködtető látvány lesz, amit a tér-
kép sok-sok rejtett dolog felfedezésé-
vel nyújt.” 
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A térkép méretaránya 
és vetülete

A térkép méretaránya alapfogalom, 
amely alatt a térképi hosszak és a tér-
kép vetületi rendszerében az azoknak 
megfelelő távolságok arányát értjük [7] 
[10]. Hazay István 1986-os akadémiai 
székfoglalójában megállapította, hogy 
ez „a nagyon egyszerűnek vélt foga-
lom még ma is igen zavaros”, mivel 
több helyütt a vetületi távolság helyett 
terepi vagy alapfelületi távolságot sze-
repeltetnek [7]. Itt megemlítem, hogy 
a térkép méretarányát nem szerencsés 
méretarány-tényezőnek nevezni (elő-
fordul ilyen még jogszabályokban is), 
mert ez utóbbi kifejezést más fogalom 
megnevezésére használjuk.

Térkép alatt most nagyméretará-
nyú analóg térképet értünk, amely 

valamilyen vetületi rendszerben 
készült. Feltételezzük tehát, hogy 
választottunk egy konkrét vetületet az 
országnyi méretű terület térképlapo-
kon történő ábrázolásához. A geodé-
ziai gyakorlatban alkalmazott vetüle-
tek torzulás szempontjából szögtartók, 
ami a nagyszámú szögmérés miatt volt 
célszerű, mert így az alapfelületről a 
képfelületre vetítéskor nem kellett 
redukcióval számolni (kivéve a máso-
dik irányredukciót). A távolságok és 
a területek viszont jelentősen torzul-
hatnak a vetítés során. Amennyiben 
változik a vetület (ami ténylegesen is 
változott Magyarországon az elmúlt 
évszázadban), értelemszerűen válto-
zik az ábrázolt földrészletek kerülete 
és területe is.

A térkép méretaránya az alkalma-
zott hosszmértékegység függvénye is. 

A régebbi kataszteri térképeink méret-
aránya jellemzően 1:2880 volt, mert a 
bécsi öles mértékrendszerben készül-
tek. Egy bécsi hüvelyknyi térképi távol-
ság a vetületen 40 bécsi ölnek felelt 
meg (40 öl = 40 × 6 láb = 40 × 6 × 12 
=  2880  hüvelyk). A méterrendszer-
ben készült térképek méretaránya a 
10 egész számú hatványa szerint ala-
kul úgy, hogy az ábrázolt objektumok 
megfelelően szemlélhetők és kezelhe-
tők legyenek. Így a belterületek ábrá-
zolásakor 1:1000 vagy1:2000, külterü-
let esetében 1:4000 a jellemző térképi 
méretarány.

A hagyományos térkép méretará-
nyával függ össze a rajzi pontosság 
fogalma, amin a térképről lemérhető 
távolságok és koordináták mérési 
bizonytalanságát értjük. A rajzi pontos-
ság legjobb esetben 0,1 mm, de inkább 

A méretarány-tényező néhány alkalmazásáról a 
földmérésben
Busics György

Absztrakt: A méretarány-tényező a mérőállomások egyik beállítási paramétere, ami a mért ferde távolságok vetületi távol-
ságokká való redukálását teszi lehetővé valós időben. Ebben az írásban a méretarány-tényező gyakorlati célú alkalma-
zását, értelmezését mutatjuk be, ami az összevont (kombinált) méretarány-tényező fogalmának bevezetéséhez vezet. Az 
összevont méretarány-tényező (hányadosként vagy ppm egységben kifejezve) első értelmezésben a vetületi javítás és az 
alapfelületi javítás összege, de más redukciók is bevonhatók ebbe. Egyes speciális mérnökgeodéziai feladatoknál ellenja-
vallt a távolságok vetületi síkra redukálása.
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nológiával újramérjük. Példaként a magyar HD72 és az ETRS89 vonatkoztatási rendszerek közötti méretarány-tényező 
alakulását, eloszlását mutatjuk be.
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measured slope distance onto the map grid. In our paper, we discuss the interpretation of the scale factor depending on 
the application that leads to the introduction of the combined scale factor. The combined scale factor in ppm unit is the 
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ennek kétszerese. Ez az 1:1000 méret-
aránynál 10  centimétert, az 1:4000 
méretaránynál 40 centimétert jelent. 
Ha csak maga a rajzolt térkép áll ren-
delkezésre, ekkora hiba (de inkább 
ennek kétszerese) terheli a térképről 
mért távolságadatokat, nem beszélve 
most a többi hibaforrásról. Nem sza-
bad elfeledkezni arról, hogy bár nagy-
méretarányú térképeinket digitalizál-
ták, de az így készült digitális térkép 
pontossága sem lehet jobb, mint az ere-
deti papírtérképé volt.

A térkép egy vízszintes vonatkoz-
tatási rendszert is megvalósít, nem-
csak mértékrendszert és vetületet. A 
jelenlegi magyar vízszintes vonatkozta-
tási rendszert HD72 névvel rövidítjük 
(HD: Hungarian Datum, azaz a magyar 
geodéziai dátum). A HD72 vonatkoz-
tatási rendszer részei a GRS67 forgási 
ellipszoid (mint alapfelület), az EOV 
(Egységes Országos Vetületi rendszer), 
mint képfelület, az EOVA (Egységes 
Országos Vízszintes Alapponthálózat) 
és a méter hosszmértékegység.

Rendszeresen felmerül a kérdés, 
érdemes-e áttérni más vetületre? 
Egyetértőleg idézem Varga József egy-
kori kollégánk véleményét: „Új alapfe-
lület bevezetése akkor indokolt, ha új 
háromszögelési hálózatot helyezünk 
el rajta, vagy nemzetközi kapcsolatok 
miatt van rá szükség. A bevezetésnek 
ilyenkor is csak akkor van értelme, ha 
a háromszögelési hálózatot összekap-
csolják a csatlakozó területével, majd 
a közös hálózatot együttesen kiegyen-
lítve helyezik el az új alapfelületen. 
Nem elég ugyanis csak az új alapfe-
lület méreteit átvenni, ha annak elhe-
lyezése nem egyezik meg a csatlakozó 
területen alkalmazott alapfelületével. 
Nem indokolt új vetületi rendszert 
bevezetni akkor, ha az alapfelületet 
és a háromszögelési hálózatot válto-
zatlanul megtartjuk.” [11]

Az EOV és 
hossztorzulásának 
figyelembevétele

Az EOV egy kettős vetítéssel létre-
jött szögtartó, redukált, ferde tenge-
lyű, két hossztartó paralelkörű hen-
gervetület, amelynek alapfelülete 
a GRS67 ellipszoid (GRS: Geodetic 
Reference System). Ezt az ellipszoidot 

szokás volt korábban IUGG1967-ként 
jelölni.

Az EOV fenti jellemzésében a redu-
kált jelző azt jelenti, hogy a vetületi 
egyenletekkel kapott mindkét kép-
felületi koordinátát megszorozzuk 
egy 1-nél kisebb számmal, mely szá-
mot vetületi méretarány-tényezőnek 
nevezzük és m0-lal jelöljük. Az EOV ese-
tében a vetületi méretarány-tényező 
értéke m0  =  0,99993. Ez azt jelenti, 
hogy ahol eddig (érintő elhelyezést 
feltételezve) nem volt hossztorzulás, 
ott hosszrövidülés lesz, a hossznagyob-
bodás mértéke pedig (az egész ország 
területét tekintve) csökken, így összes-
ségében, abszolút értékben kisebb lesz 
a hossztorzulás mértéke, mintha érintő 
elhelyezésű lenne a vetület.

A hossztorzulás mértékét a 
lineármodulusz fejezi ki, ami egy elemi 
hosszúságú képfelületi vonaldarab (dt) 
és annak alapfelületi megfelelőjének 
(ds) a hányadosa (jelölése: l). 

 l = dt_
ds

 (1)

A gyakorlatban véges hosszúságú 
távolságokra vonatkozóan a hossztor-
zulási tényezőt használjuk (a vetület-
tanban rendszerint m-mel jelölik), ami 
két képfelületi pont közti legrövidebb 
távolságnak és a pontok alapfelületi 
megfelelői közötti legrövidebb alap-
felületi vonaldarab hosszának hánya-
dosa. Öt kilométeres távolságig a hossz-
torzulási tényezőt a távolság közepéhez 
tartozó lineármodulusszal azonosnak 

vesszük. A lineármodulusz és a hossz-
torzulási tényező tehát egy dimenzió 
nélküli arányszám, amelynek értéke 
1-hez közel esik.

További fogalom a hosszredukció, 
ami egy képfelületi távolság és annak 
az alapfelületi megfelelője közötti 
érték különbsége.

A lineármodulusz (vagy a hossztor-
zulási tényező, de bármely 1-hez közeli 
arányszám, amit sok tizedesre kellene 
kiírni) megadható ppm-egységben 
(milliomod részként) is. Ilyenkor az 
1 kilométeres (alapfelületi) távolságra 
vonatkoztatjuk a redukció mértékét, és 
azt mm-egységben adjuk meg (a mm a 
kilométer milliomod része, parts per 
million), vagyis a mértékegység mm/
km. Jelöljük az l lineármodulusz ppm-
egységben kifejezett értékét megkü-
lönböztetésül S-sel (amit általánosítva a 
későbbiekben szorzóállandónak neve-
zünk). Az S jelű ppm-érték számítása az 
l jelű hányadosból:

S [mm/km] = S [ppm] = ( l - 1 ) × 106 = 
= ( l - 1 ) × 1 000 000 (2)

Az S értékből az l számítása:
l = 1 + S / 1 000 000 (3)

Fontos tudnunk, hogy nagyságrendileg 
hogyan alakul a hossztorzulás az EOV 
esetében (1. ábra).

A vetületi kezdőponttól kb. 75 km-re 
északra és délre elhelyezkedő két 
vonal mentén nincs hossztorzulás; 
ezek az ún. segéd paralelkörök illetve 
azok képe a vetületen (két y-tengely 
irányú vonal). E két vonal között 

 1. ábra. A lineármodulusz (hossztorzulási tényező mm/km-ben) alakulása az EOV-ben
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hosszkisebbedés lép fel, ennek legna-
gyobb mértéke a vetületi kezdőponton 
átmenő segédegyenlítő mentén van, 
itt a lineármodulusz (hosszredukció) 
ppm-ben kifejezett mértéke számsze-
rűen: S = -70 mm/km. A segéd para-
lelköröktől északra és délre a vetületi 
hosszak nagyobbak lesznek, mint az 
alapfelületi megfelelőik. A hosszna-
gyobbodás maximuma Magyarország 
legészakibb részén S  =  +260  mm/
km, míg az ország legdélibb vidékén 
S = +230 mm/km.

Miért fontos a hosszredukció fogal-
mának és nagyságrendjének isme-
rete? Mert bármilyen olyan munka 
esetén, ahol EOV-rendszerben kell 
a végeredmény és ehhez távmérést 
használunk, figyelembe kell vennünk 
a vetületből eredő hossztorzulást. Ez 
nemcsak alappontsűrítésnél van így, 
hanem részletmérésnél és kitűzésnél 
is. A lineármodulusz (és így a vetü-
leti javítás is) a hely függvénye; olyan 
helyen, ahol például egy 100 méteres 
távolság akár 1-2 cm-t is változhat a 
vetítés miatt, ott ezt még részletmé-
réskor/kitűzéskor is figyelembe kell 
venni.

Vannak esetek (tipikusan a mér-
nökgeodéziában), amikor kifejezet-
ten ellenjavallt vetületi javítást alkal-
mazni [9]. Gondoljunk egy több száz 
méter hosszúságú folyami hídra vagy 
völgyhídra, ahol előregyártott szerke-
zeti elemeket használnak fel. A tervező 
az alaprajzon, metszeten a méretada-
tokat, koordinátákat méterben adja 
meg, így is kéri kitűzni. Ha itt vetületi 
redukciót használnánk, magunk ron-
tanánk el az eredményt. Bár a koordi-
náták itt is „EOV-szerűek”, de a távol-
ságokat nem terhelhetjük vetületi 
javítással. Ilyenkor, már a létesítmény 
alapponthálózatának kiépítésekor 
olyan ún. kvázi-EOV-rendszert hoznak 
létre, amelyben a távolságok az alapfe-
lületi és vetületi redukciótól mentesek 
(bővebben később).

Távolságok redukálása 
a gyakorlatban

A mérőállomások használatakor a táv-
mérőegység által mért nyers távolság-
ból több lépésen át jutunk a vízszintes 
koordinátaszámítások kiinduló távol-
ságadatához. Vegyük sorra ezeket a 

lépéseket, illetve nevezzük meg a szó-
ban forgó javítást.
1. Összeadó-állandó
2. Geometriai szorzóállandó (frekven-

ciajavítás)
3. Meteorológiai (atmoszférikus)  

javítás
4. Magasságkülönbség miatti javítás
5. Alapfelületi javítás
6. Vetületi javítás
A javítások mibenléte, képlete a szak-
irodalomból ismert, mégis érdemes 
néhány gyakorlati vonatkozásra fel-
hívni a figyelmet.

Az összeadó-állandót és a geomet-
riai szorzóállandót kalibrálással hatá-
rozzuk meg (részletesebben a követ-
kező fejezetben). Fontos, hogy ezeket 
előjelhelyesen, jól állítsuk be a mérőál-
lomás paraméterei között, mert az eset-
leges előjeltévesztés vagy nagyságrendi 
hiba durva hibás eredményre vezet.

A meteorológiai javítás a hőmérsék-
let, a légnyomás és a páratartalom függ-
vénye. Nagyobb (kilométeres) távolsá-
gok mérésekor e meteorológiai adatok 
pontos (vonal menti) meghatározása 
alapvetően befolyásolja a távmérési 
eredmény minőségét. Kisebb távol-
ságoknál (mikrohálózatban) csak a 
hőmérsékletet és a légnyomást szokás 
megadni. Fontos azonban – mérnök-
geodéziai feladatoknál, ahol a pontos-
sági igény ezt megkívánja – , hogy ha 
a mérés időtartama alatt a hőmérsék-
let jelentősen változik, akkor azt köves-
sük a meteorológiai javítás újbóli meg-
adásával is. Egy 100 méteres távolság 
esetében 10 °C hőmérséklet-változás 
például 1 mm változást jelent a mete-
orológiai korrekcióban [9].

A magasságkülönbség miatti javítás-
sal gyakorlatilag nincs teendőnk, mert 
a mérőállomás a zenitszöget is méri, 
és a mért ferde távolságból a vízszin-
tes távolságot is képezi. Fontos, hogy a 
műszernek ne legyen jelentős index-
hibája, illetve azt kompenzálja, ha csak 
egy távcsőállásban mérünk (az index-
hiba negligálása a régebbi, optikai 
műszereknél okozott jelentős szabá-
lyos hibát). Durva hibát okozhat, ha 
(utófeldolgozás esetén) nem tisztáz-
zuk, hogy a rögzített távolság ferde 
vagy vízszintes.

Az alapfelületi javítás az alapfelület 
(tengerszint) feletti magasság függvé-
nye. Nagy magasságkülönbség esetén 

ezt a távolság közepére értelmezzük, 
ezért ismerni kell a két végpont abszo-
lút magasságát és a műszer- illetve jel-
magasságot is, valamint a redukciót 
távolságonként kell elvégezni. Kisebb 
munkaterületen, rövid távolságok 
mérésekor a munkaterület átlagos ten-
gerszint feletti magassága alapján redu-
káljuk az összes távolságot.

A vetületi javítást a lineármodulusz 
(hossztorzulási tényező) képletéből 
számítjuk, ami hazánkban, az EOV ese-
tében a távolság közepéhez tartozó x 
koordináta függvénye. Kisebb munka-
terület esetén egységesen, egyetlen 
átlagos x koordinátát adunk meg az 
összes távolsághoz.

Lényeges és előre tisztázandó kér-
dés, hogy az előbbi javítások közül 
melyeket veszünk figyelembe már a 
méréskor (amikor a műszer által muta-
tott és rögzített távolságadat már tar-
talmaz javításokat is), illetve melyeket 
az esetleges utófeldolgozáskor. Ehhez 
ismerni kell a mérőműszer sajátossá-
gait és az elvégzendő feladatot.

A műszerek általában támogatják 
a felsorolásban szereplő távolságjaví-
tási értékek beállítását (a 4. pontban 
megadottat automatikusan elvégzik). 
Vegyük tekintetbe, hogy a geomet-
riai szorzóállandó, a meteorológiai, az 
alapfelületi és a vetületi javítás mind 
távolsággal arányos mennyiségek, azaz 
szorzóállandó-jellegűek.

Ha meghatározzuk a munkaterületre 
vonatkozó meteorológiai, alapfelületi 
és a vetületi javítás 1 kilométerre eső 
értékét, majd ezeket (előjelhelyesen) 
összevonjuk a geometriai szorzóállan-
dóval, akkor ezt az összevont szorzó-
állandót beállítva, egyszerre négyféle 
javítást is figyelembe vettünk. 

Jelöljük S-sel a ppm-egységben meg-
adott összevont szorzóállandót, míg, 
ha hányadosként értelmeznénk azt, 
akkor nevezzük (összevont) méret-
arány-tényezőnek és jelöljük m-mel. A 
méretarány-tényező értelmezése for-
mailag hasonló az (1) képletben meg-
adott, ott l-lel jelölt lineármoduluszhoz, 
így az átszámításra is érvényesek a (2) 
(3) jelű összefüggések, ha l helyett m-et 
írunk.

Egy konkrét műszer beállításai 
előtt alaposan meg kell ismernünk a 
műszer konfigurációs lehetőségeit, s 
természetesen tisztában kell lennünk 
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a végzendő felmérési, kitűzési, moz-
gásvizsgálati feladatunkkal. Ha utófel-
dolgozásra kerülne sor, akkor el kell 
döntenünk, hogy a méréskor vesszük-e 
figyelembe a hosszredukciókat (rész-
ben vagy teljesen) vagy az utófeldol-
gozáskor. Fennáll ugyanis az a veszély 
(a dokumentálás nem megfelelő volta 
miatt), hogy a redukciókat esetleg két-
szer vesszük figyelembe, vagy némelyi-
ket egyszer sem.

A mérőállomások többségénél a fel-
használó manuálisan beviheti az aktuá-
lis hőmérséklet és légnyomás (páratar-
talom) értékét, a műszer pedig kiírja 
a meteorológiai (atmoszférikus) javí-
tást ppm-egységben és azt távolság-
arányosan figyelembe veszi. Az össze-
adó-állandó (prizmaállandó) is fontos 
beviendő, illetve kiválasztandó érték. A 
mérőállomás gyártója által ajánlott priz-
mák (illetve prizma nélküli mód) eseté-
ben az aktuális prizmaállandó beállítá-
sához egy listából kell kiválasztanunk 
a megfelelő prizmatípust; fontos azon-
ban, hogy ebben ne tévedjünk.

Ami az alapfelületi és a vetületi javí-
tást illeti: vannak műszerek, ahol ezek 
külön-külön beállíthatók, másoknál 
viszont csak összevont szorzóállandó-
ként illetve méretarány-tényezőként.

Nézzük meg néhány mai mérőállo-
más konkrét beállítási lehetőségeit.

A Leica mérőállomásoknál megad-
hatunk egy méretarány-tényezőt akár 
hányadosként (méretarány), akár 
ppm-egységben (PPM). Ha hányados-
ként adtuk meg (amit ebben a cikk-
ben m-mel jelöltünk), akkor a (cikkben 
S-sel jelölt) ppm-értéket is számítja. A 
2. ábra egy mai Leica mérőállomás kép-
ernyőképét mutatja, ahol az m méret-
arány-tényezőnek 0,99993-at adtuk 
meg, így az S-sel (PPM-nek) jelölt 
−70 ppm-értéket számította a műszer. 
Ezen kívül külön is megadható a vetü-
leti javítás ppm értéke (2. ábrán: tér-
képvetület ppm). Ha pedig beírjuk a 
munkaterület alapfelület feletti magas-
ságát (Magyarországon: tengerszint 
feletti magasságot; itteni megneve-
zése: terepi magasság), akkor a műszer 
kiírja az alapfelületi javítást (magassági 
ppm). A bevitt méretarány-tényező 
valamint az alapfelületi és a vetületi 
javítás összevont értékét itt geomet-
riai ppm-nek nevezik. Azért fontos ezt 
tisztán látnunk, nehogy kétszer vegyük 

figyelembe például a vetületi javítást, 
ahogy ez a 2. ábrán is történt.

A többfajta mérőállomás vezérlő 
szoftvereként használt SurvCE prog-
ramban külön adható meg a vetületi 
és az alapfelületi méretarány-tényező, 
de csak hányadosként, azaz m érték-
ként (3. ábra), a műszer számítja a kettő 
összevont értékét.

A Topcon- és a FOIF-mérőállo-
másokban, amennyiben a távolságokat 
redukálni szeretnénk, egyetlen méret-
arány-tényező adható meg (hányados-
ként, azaz m értékként), ami termé-
szetesen lehet összevont érték is (4. 
ábra).

A távmérőegységek 
kalibrálásának kérdése

A hitelesítés és a kalibrálás a mérés-
ügy fontos fogalmai, de lényegi különb-
ség van közöttük. A hitelesítés hatósági 
tevékenység, amit eskütételre kötele-
zett hivatalnok végez, s amiről hitele-
sítési bizonyítványt ad ki, ami állam-
igazgatási határozatnak minősül. Csak 
azokat a mérőeszközöket hitelesítik, 
amelyeket a mérésügyi törvény mel-
léklete felsorol – a geodéziai műsze-
rek nem ilyenek, így azokat kalibráljuk. 

A kalibrálás során megállapítjuk a 
mérőrendszer által jelzett érték és a 
mérendő mennyiség etalonnal megva-
lósított értéke közötti összefüggést. A 
kalibrálás eredményét kalibrálási bizo-
nyítványban kell közölni. A kalibrálási 
bizonyítványban az eljárásra vonat-
kozóan minden érdemi adatot doku-
mentálni kell, így például a mérőesz-
köz azonosítóját, a kalibrálás helyét, 
időpontját, a közreműködő személyt, 
a mérési adatokat, a mérés eredményét 
és annak mérési bizonytalanságát. Ez 
utóbbi érték általában a meghatáro-
zás szórásának kétszerese. Fontos tud-
nunk, hogy saját mérőeszköz-kalibrá-
lást a tulajdonos, illetve a felhasználó 
saját hatáskörben, maga végezheti 
(amennyiben megfelelő szakértelem-
mel rendelkezik és erre kiképzett), 
viszont más tulajdonában lévő mérő-
eszközt csak akkreditált laboratórium 
kalibrálhat (az akkreditálási okiratot a 
Nemzeti Akkreditáló Testület adja ki a 
laboratóriumnak).

A távmérőegységek esetében a kalib-
rálás az összeadó-állandó és az esetle-
ges frekvenciahibából adódó geomet-
riai szorzóállandó meghatározását 
jelenti, ezek gyakorlati végrehajtása a 
szakirodalomból jól ismert.

2. ábra. A méretarány-tényező, a vetületi és 
alapfelületi javítás beállítása Leica Ts-10-16-60 

mérőállomásban. (Itt magassági ppm-nek nevezik 
az alapfelületi javítást és geometriai ppm-nek az 

összevont méretarány-tényezőt.)

3. ábra. A vetületi javítás (grid faktor) 
és alapfelületi javítás (mags. faktor) 
beállítása méretarány-tényezőként a 

SurvCE-szoftverben

4. ábra. A méretarány-tényező megadási lehetősége Topcon- és FOIF-mérőállomásokban
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Az összeadó-állandó meghatározá-
sához legalább három, egy egyenesen 
elhelyezkedő (műszerállványon vagy 
pilléren megvalósított) pont közötti 
távolságot kell megmérni minden 
kombinációban. Ilyenkor a kalibrá-
landó műszer és a prizma (felület) egy 
mérőegységet jelent. Pontosabb ered-
ményt kapunk, ha több (például 5 vagy 
7) pont közötti távolságokat mérjük 
meg minden kombinációban. Utóbbi 
elrendezésre már a legkorábbi távmé-
rők megjelenésekor Kádár István kol-
légánk dolgozott ki kiegyenlítési mód-
szert [6], amit a német szabványba is 
bevettek.

A geometriai szorzóállandó meg-
határozásához ismert távolságokat 
mérünk meg a kalibrálandó műszer-
rel. Ezek az ismert távolság egy, a kalib-
rálandó műszernél pontosabb műszer-
rel szabatosan meghatározottak, eltérő 
nagyságúak és a legnagyobb távolság 
megfelel a vizsgált műszer hatótá-
volságának. Az adott és mért távolsá-
gok különbségére regressziós egye-
nes illeszthető, aminek meredeksége 
a keresett szorzóállandó, alapértéke 
pedig az összeadó-állandó.

A műszer öregedése következtében 
az összeadó-, illetve szorzóállandó vál-
tozhat, ezért szabatos távmérési igény 
esetén indokolt ezen távmérési hibák 
újbóli meghatározása.

A méretarány-
tényező értelmezése 
transzformációknál

A földmérési gyakorlatban igen gyakori 
a síkbeli vagy térbeli derékszögű koor-
dináta-rendszerek közötti átszámítás, 
amit rendszerint hasonlósági modell 
alapján oldunk meg.

A síkbeli hasonlósági transzfor-
máció esetében (nevezik Helmert-
transzformációnak is) négy transz-
formációs paraméter meghatározása 
a cél: két tengelyirányú eltolási érték, 
egy elfordulási szög és egy méretarány-
tényező [5]. Ehhez legalább két síkbeli 
közös pontra van szükség, amelyek 
koordinátái mind az I. jelű forrásrend-
szerben, mind a II. jelű célrendszer-
ben ismertek.

A térbeli hasonlósági transzformáció 
esetében (nevezik térbeli Helmertnek 
is) hét transzformációs paraméter 

meghatározása a cél: három tengely-
irányú eltolási érték, három elfordu-
lási szög és egy méretarány-tényező. 
Ehhez legalább három térbeli közös 
pontra van szükség (így van két fölös 
adatunk is).

A hasonlósági modell transzformá-
ciós egyenlete mátrixos formában:

X II = c + k × R × X I (4)
ahol: 

 – XII a II. rendszerbeli pont derék-
szögű koordinátáit tartalmazó vek-
tor (síkbelinél: 2 koordináta, térbe-
linél: 3 koordináta)

 – XI az I. rendszerbeli pont derék-
szögű koordinátáit tartalmazó vek-
tor

 – c eltolási vektor (síkbelinél: 2 ten-
gelyirányú összetevővel, térbelinél: 
3 összetevővel)

 – k méretarány-tényező
 – R forgatási mátrix (síkbelinél 1 elfor-

dulási szöggel, térbelinél: 3 forgatási 
elemmel)

Nem mindegy, hogy az eltolás irá-
nyát, az elfordulás(ok) szögét mikor 
értelmezzük pozitívnak, illetve nega-
tívnak; ugyanez vonatkozik a méret-
arány-tényező mint hányados értel-
mezésére is.

A (4) egyenletben a k jelű méret-
arány-tényezőt a II. rendszerbeli és az 
I. rendszerbeli távolságok hányadosa-
ként (átlagértékeként) értelmezzük. 
Vagyis a k értékkel az I. rendszerbeli 
távolságokat meg kell szorozni, hogy II. 
rendszerbeli értékhez jussunk.

k = távolságII / távolságI (5)
Ha a méretarány-tényezőt úgy értel-

mezzük, hogy az az I. rendszerbeli és a 
II. rendszerbeli távolságok hányadosa, 
akkor:

M = távolság I / távolság II = 1 / k (6)
Ha a méretarány-tényezőt mindkét 

értelmezés szerint ppm-egységben 
adjuk meg, akkor:

k[mm/km] = k[ppm] = -M[ppm] (7)
Amennyiben ugyanolyan mérték-

egységben (például méterben) adot-
tak mindkét rendszerben a közös 
pontok koordinátái, akkor a méret-
arány-tényező 1-hez nagyon közeli 
szám lesz.

Nem minden gyakorlati feladatnál 
szabad hasonlósági transzformációs 
modellt választani [9]! Példaként erre 
a már említett kvázi-EOV-rendszer lét-
rehozását hozom, amikor például egy 

autópálya folyót keresztez. Az autó-
pálya mentén (és így a folyó mindkét 
partján) létrehoztunk alappontokat 
EOV-rendszerben (célszerűen statikus 
GNSS-méréssel), ezek az alappontok 
tehát vetületi torzulással terheltek. A 
híd építéséhez viszont egy pontosabb 
alaphálózatot létesítünk irány- és táv-
méréssel, amelynek kiegyenlítését sza-
bad hálózatként, önálló rendszerben 
végezzük, de nem alkalmazunk vetü-
leti és alapfelületi javítást a távolsá-
gok esetében. Egy lehetséges prakti-
kus megoldás, ha ezután ezt a szabad 
hálózatot egybevágósági transzformá-
cióval illesztjük a bal parti és jobb parti 
EOV-s alappontokra, amikor is a méret-
arány-tényező k = 1. Ha ebben az eset-
ben hasonlósági modellt használnánk, 
azaz nyújtanánk-zsugorítanánk a méter 
egységben szabatos önálló hálózatun-
kat, éppen azt a hibát követnénk el, 
amitől tartózkodni akarunk.

Az ETRS89 és a HD72 
közötti méretarány-
tényező alakulása 
és annak oka

Magyarországon ma a két leggyak-
rabban használt vonatkoztatási rend-
szer a HD72 (ami a kataszteri és pol-
gári topográfiai térképeink alapját 
képezi) és az ETRS89 (ami GNSS-
méréseink eredeti mérési rendszere) 
[1]. Az ETRS89 alapfelülete a GRS80 
(WGS84) ellipszoid, megvalósítását 
(alaphálózatát) korábban az OGPSH, 
jelenleg a GNSSnet aktív hálózat biz-
tosítja Magyarországon. A követke-
zőkben olyan kérdésekre próbálok 
válaszolni, mint hogy mekkora a méret-
arány-tényező e két fontos vonatkozta-
tási rendszer között, milyen ennek az 
eloszlása és miért éppen olyan.

E célból két vizsgálati hálózatot hoz-
tam létre. [3] [4]. A „teljes” jelzővel ille-
tett hálózat az OGPSH 1146 pontját 
jelenti (mindkét vonatkoztatási rend-
szerben), amely nem tartalmazza azt 
az öt pontot, amelyek környezetüktől 
20 cm-nél nagyobb hibával eltérnek. 
Az „elsőrendű” hálózatot az EOVA 141 
országhatáron belüli pontja jelenti. 
Ezek közül 64 elsőrendű ponton köz-
vetlen GPS-mérés történt az OGPSH-
kampány során, 17 darab ún. közvetet-
ten mért (levezetett, közeli) GPS-pont; 
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a kampány során nem mért többi első-
rendű pontot EOV-GPS irányú térbeli 
hasonlósági transzformációval számí-
tottam át ETRS89-rendszerbe. A továb-
biakban az I. jelű forrásrendszer az 
ETRS89 (WGS84) lesz, a II. jelű cél-
rendszer pedig a HD72.

Ha elvégezzük a hétparaméteres tér-
beli Helmert-transzformációt az első-
rendű hálózatban, az 1. táblázatban sze-
replő, összegző statisztikát kapjuk; a 
vízszintes értelmű maradék ellentmon-
dások (javítások) országon belüli elosz-
lása pedig az 5. ábrán illetve a 6. ábrán 
látható képet mutatja. Jól ismert tény, 
hogy a maradék ellentmondások víz-
szintes értelemben −40 cm és +40 cm 

között változnak. Éppen ennek követ-
kezménye, hogy csak lokális transzfor-
mációval érhetünk el földmérési célra 
elfogadható eredményt (ezért szüle-
tett az EHT-, illetve a VITEL-szoftver). 
Számunkra a transzformációs para-
méterek közül most a méretarány-
tényező érdekes, ami k = +4,7 mm/km 
értékű. Csak akkor kapunk reális érté-
ket, ha ellipszoidfelszíni ún. 2D-s meg-
oldást használunk, vagy geoidmodellt 
is figyelembe veszünk a transzformá-
ciónál. Megjegyzem, hogy a legtöbb 
országos transzformációs paraméter-
készletben megadott k = −2 mm/km 
körüli érték torz, mert magába foglalja 
a geoid-ellipszoid különbözőségéből 

adódó kompenzációt, ezért az nem a 
két rendszer méretviszonyát jellemző 
reális érték.

Nézzük meg most a méretarány-
tényező eloszlását, hogyan alakul 
az ország különböző területein. 
Értelmezzük a pontbeli méretarány-
tényezőt az egy pontból kiinduló irá-
nyokra vonatkozó ellipszoidi méret-
arány-tényezők átlagértékeként. 
Ellipszoidi méretarány-tényező alatt a 
végpontok ellipszoidi földrajzi koor-
dinátáiból számítható I. rendszerbeli 
ellipszoidi ívhossz és a II. rendszer-
beli ellipszoidi ívhossz hányadosát 
értve. Az elsőrendű vizsgálati hálózat 
maga is háromszögelési hálózat, az egy 

Vizsgálati hálózat 
és transzf. modell

szórás terjedelem átlagos eltérés Méretarány-tényező (k) 
[ppm]my mx mH Ty Tx TH |dy| |dx| |dH|

1. rendű (3D-s) 0,17 0,14 0,41 0,80 0,82 1,86 0,14 0,10 0,32 −2,03

1. rendű (2D-s) 0,15 0,13 0,74 0,77 0,13 0,09 +4,70

1. rendű (3D-s + 
geoidmodell)

0,15 0,13 0,09 0,73 0,77 0,62 0,13 0,10 0,07 +4,71

1. táblázat. A térbeli hasonlósági transzformációkból származó maradék 
ellentmondások összefoglaló statisztikai adatai, ETRS89-HD72 irányban (méterben).

5. ábra. Vízszintes értelmű maradék ellentmondások  
az elsőrendű vizsgálati hálózatban

6. ábra. Vízszintes értelmű maradék ellentmondások  
a teljes vizsgálati hálózatban

7. ábra. Az ETRS89–HD72 méretarány-tényező 141 pontból számított 
pontbeli értékének alakulása az elsőrendű hálózatban

8. ábra. Az ETRS89–HD72 méretarány-tényező 1146 pontban számított 
pontbeli értékének változása
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pontból kiinduló irányok a háromszö-
gek megfelelő oldalai. A teljes hálózat 
háromszögekre bontását Delaunay-
féle háromszögeléssel végeztem, így 
értelmezendők a szomszédos pontokra 
menő irányok.

A két vizsgálati hálózat pontonkénti 
méretarány-tényezőjének izovonalas 
rajza a 7. és a 8. ábrákon látható, sta-
tisztikája pedig a 2. táblázatban. A tel-
jes hálózat ábrája sokkal részletgaz-
dagabb, mint az elsőrendű hálózaté, 
a helyi torzulásokkal terhelt terüle-
tek jobban kivehetők. Arra a tényre, 
hogy kelet–nyugati irányban jelentős 
méretarány-különbség van az EOV-
hálózatban, Borza Tibor kollégánk 
már az OGPSH teljes elkészülte előtt 
rámutatott az akadémiai doktori dol-
gozata 71. oldalán, és tudományos 
szempontból a méretarány részle-
tes kimutatásának igényét vetette fel 
[2].

A következő vizsgálatom az EOVA 
kiegyenlítésénél felhasznált 21 darab 
távolság méretarány-tényezőjére irá-
nyult. Összesen 23 ilyen távolság került 
be az EOVA kiegyenlítésébe, de kettő 
ezek közül túlnyúlik az országhatáron 
(az ábrán ezért nem szerepel a kozmi-
kus poligon 1. és 12. sorszámú szaka-
sza), így végponti koordinátáik nem áll-
nak rendelkezésre (9. ábra). 

A GPS-mérésből és a fénytávmérésből 
származó 21 távolság összevetéséből 
megállapítható, hogy minden GPS-ből 
származó távolság kisebb a fénytávmé-
rővel mért értéknél. A 21 távolság alap-
ján egy GPS-es elsőrendű oldalhossz 
átlagosan 11  cm-rel rövidebb, mint 
egy fénytávmérővel mért oldal (3. táb-
lázat). Vagyis szabályos hiba mutatko-
zik a távmérővel és a GPS-technikával 
mért távolságok között.

A 21 távolság esetében az átlagos 
méretarány-tényező M = -4,5 ppm, ami 

hasonló nagyságú, mint az összes első-
rendű oldalból levezetett M = −4,3 ppm-
érték, illetve a transzformációból szár-
mazó k = 4,7 ppm-érték. 

Fontos adalék, hogy az elsőrendű 
EOVA-hálózat korrelátamódszerrel tör-
tént kiegyenlítésében a fénytávmérő-
vel mért távolságokat kényszerfeltétel-
ként szerepeltették, azaz a távolságok 
nem kaptak javítást. (Az eredetileg 
167 pontból álló, az ellipszoid felszí-
nén történt szabad hálózati kiegyenlí-
tésben a 23 távolságon kívül 900 irány 
és 40 azimut szerepelt – az utóbbiak 
természetesen kaptak javítást [8]. A 
kiegyenlítés utáni iránymérési közép-
hiba mirány = 0,434". Ez 25 km-es átla-
gos oldal esetén 53 mm lineáris elté-
rést jelent, ami R = 1/472 000 átlagos 
relatív hibának felel meg.)

Arra jutottam tehát, hogy az ETRS89 
magyarországi megvalósítása és a klasz-
szikus HD72 vízszintes vonatkoztatási 
rendszer között egy viszonylag jelen-
tős, 4,7 ppm-értékű méretarány-elté-
rés van, amit az 1970-es évek elején 
távmérővel mért és az EOVA kiegyen-
lítésébe kényszerként bevitt távolsá-
gok okoznak. Ennek a következménye 

Vizsgálati 
hálózat

Pontok 
száma

Távolságok 
száma

M min 
[ppm]

M max 
[ppm]

M átlag 
[ppm]

elsőrendű 141 370 −15,5 +2,9 −4,34

teljes 1146 3403 −26,8 +25,7 −4,33

2. táblázat. A méretarány-tényezők oldalakból számított statisztikája a két vizsgálati hálózatban

9. ábra. Az elsőrendű EOVA-hálózatban fénytávmérővel mért távolságok
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a transzformáció maradék ellentmon-
dásainak örvénylő képet mutató rajza 
(6. ábra). Ezt az eredeti, a Kraszovszkij-
féle ellipszoidon elhelyezett elsőrendű 
háromszögelési hálózat újbóli (javí-
tott távolságokkal történő) kiegyenlí-
tésével igazolhatnánk, amire jelenleg 
nincs lehetőség. Egyszerűsített megol-
dással azonban élhetünk, ha van víz-
szintes hálózatkiegyenlítő programunk. 
Képezzünk az országhatáron belüli 
hálózatrészből egy 146 pontból álló 
tisztán irányméréses vízszintes hálóza-
tot. Az eredeti irányértékeket (összesen 
740-et) javítsuk meg a második irányre-
dukcióval, így már az EOV síkján érten-
dők. Ezután kétféle vízszintes szabad 
hálózatot számítsunk. Az egyikbe, az 
irányértékek mellett vonjunk be 21 
távolságot, amit EOV-síkra redukálunk 
a GRS67 alapfelületi eredeti távolságok-
ból. A másik hálózat abban különbö-
zik az előzőtől, hogy a térbeli távolságo-
kat az ETRS89-koordinátákból vesszük 
át és szintén EOV-síkra redukáljuk azo-
kat. Ha a szabad hálózati kiegyenlítés-
ből kapott koordinátákat ezután síkbeli 

transzformációval összehasonlítjuk, 
az eltérések ugyanazt az ábrát fogják 
mutatni, mint amit korábban láttunk.

Összefoglalás

A méretarány-tényező a földmérési 
gyakorlatban sűrűn előforduló foga-
lom, illetve beállítási paraméter. 
Mérőállomás használatakor, amikor a 
mért nyers távolságokat a vetületi síkra 
redukáljuk, fontos ismernünk, hogy az 
adott mérőműszerben hogyan tudjuk 
az egyes redukciókat érvényesíteni. 
Leggyakrabban ezt összevont méret-
arány-tényezőként (szorzóállandó-
ként) tesszük, ami megadható hánya-
dosként vagy ppm-értékként.

A méretarány-tényező az egyik para-
métere a síkbeli, illetve térbeli hason-
lósági transzformációnak. Érdekes (és 
a transzformációs gyakorlatot alapve-
tően érintő) kérdés, hogy hogyan ala-
kul az ETRS89 és a HD72 rendszerek 
közötti méretarány-tényező az ország 
területén. A miértre saját kutatásom 
alapján próbáltam válaszolni.

Írásommal a hazai földmérési gya-
korlatot szerettem volna segíteni, régi 
ismeretek felelevenítésével és a gyakor-
lati kérdések tisztázásával.

Irodalom

[1] Ádám József 2003. A felsőgeodézia 
helyzete és időszerű feladatai 
Magyarországon. Székfoglalók a Magyar 
Tudományos Akadémián, 1995–98., VI. 
kötet, Budapest.

[2] Borza Tibor 1997. A GPS technikára 
alapozott háromdimenziós geodézia 
és hazai bevezetése. Akadémiai doktori 
értekezés. Kézirat. Budapest.

[3] Busics György 2007. A műholdas 
h e lymegh at áro z ás  geodéz ia i 
alkalmazásának technológiai és minőségi 
kérdései. PhD-értekezés, Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
p. 99

[4] Busics György 2009. Az ETRS89 és 
a HD72 vonatkoztatási rendszerek 
közötti méretaránytényező kérdése. 
Geomatikai Közlemények XII. kötet, MTA 
GGKI, Sopron HU ISSN 1419-6492. pp. 
151–161.

[5] Gyenes Róbert 2010. Geodézia 2. 
A Föld elméleti alakja. Koordináta-
transzformációk. TAMOP 4.2.5. pályázat 
könyvei. www.tankonyvtar.hu. https://
www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/
tamop425/0027_GED2/ch01s04.html

[6] Halmos Ferenc – Kádár István 1972. Az 
elektronikus fénytávmérők összeadó-
állandójának meghatározása. Geodézia 
és Kartográfia, No. 2. pp. 107–113. 

[7] Hazay István 1986. A térkép méretaránya. 
Geodézia és Kartográfia, No. 4. pp. 
234–238.

[8] Lukács Tibor 1996. A Magyar 
asztrogeodéziai hálózat önálló 
kiegyenlítése. In Joó I. – Raum F. (szerk.): 
A magyar földmérés és térképészet 
története. Budapest, 3. kötet, C. 6.26. 
fejezet. pp. 534–539.

[9] Takács Bence – Siki Zoltán – Égető Csaba 
– Bényi László 2018. Mérnökgeodéziában 
alkalmazott alapponthálózatok. A jó 
gyakorlat bemutatása mintapéldákkal. 
M a g ya r  M é r n ö k i  K a m a r a 
kiadványsorozata, 2. szám. MMK FAP 
azonosító: 2018/105 GGT. Budapest, p. 
81

[10] Varga József 2006. Vetületi rendszerek 
és átszámítások. Phd-értekezés, BME, 
Budapest.

[11] Varga József: A vetületnélküli 
rendszerektől az UTM-ig. www.agt.
bme.hu  http://www.agt.bme.hu/varga/
Osszes/Dok3uj.htm#EOV

Azonosító
Ellipszoidi távolság 

(WGS84)
Ellipszoidi távolság 

(GRS67)
Táv.- eltérés 

(ell.)
M 

[ppm]

2 19920,644 19920,739 −0,095 −4,7

3 24915,786 24915,898 −0,112 −4,5

4 19035,960 19036,047 −0,087 −4,6

5 26297,477 26297,666 −0,189 −7,2

6 21928,623 21928,659 −0,036 −1,7

7 22391,689 22391,816 −0,127 −5,7

8 24938,406 24938,521 −0,115 −4,6

9 24682,116 24682,253 −0,138 −5,6

10 19095,437 19095,535 −0,098 −5,2

11 25346,327 25346,483 −0,156 −6,1

13 21814,254 21814,429 −0,175 −8,0

14 20097,502 20097,611 −0,109 −5,4

15 29478,319 29478,420 −0,101 −3,4

16 28208,990 28209,091 −0,100 −3,6

17 29579,190 29579,368 −0,178 −6,0

18 24847,341 24847,410 −0,069 −2,8

19 27053,086 27053,178 −0,092 −3,4

20 32164,447 32164,555 −0,108 −3,4

21 14461,544 14461,568 −0,024 −1,7

22 29937,484 29937,559 −0,075 −2,5

23 27029,822 27029,942 −0,120 −4,4

Átlag: 24439 −0,110 −4,5
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3. táblázat. A méretarány-tényező alakulása az 
elsőrendű hálózatban távmérővel mért távolságok esetében
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Kormányrendelet

Magyarországon a 2007. évi 303. 
számú kormányrendelet rendelkezik 
a magyarországi hivatalos földrajzi 
nevek, ezen belül a nemzetiségi nyelvű 
hivatalos földrajzi nevek megállapításá-
ról és nyilvántartásáról (korm.-rendelet 
2007). A rendelet szerint a megállapí-
tott hivatalos magyar és nemzetiségi 
nyelvű földrajzi neveket a földmérési 
és térinformatikai államigazgatási szer-
vezetnek kell a Földrajzinév-tárban 
nyilvántartani. A kormányrendelet 
megjelenése óta azonban államigazga-
tási szinten a nemzetiségi nyelvű föld-
rajzi nevek megállapítása és nyilvántar-
tása még nem történt meg.

Magyarországgal ellentétben a szom-
szédos országok az elmúlt évtizedek-
ben helységnévjegyzékekben tették 
közzé a helységnévtáblán megjele-
níthető kisebbségi helységneveket, 
és központi, tartományi kormányha-
tározatok, rendeletek szabályozzák 
azok használatát. A kisebbségi nyelvű 
helységnévtáblákon feltüntetett nevek 
azonban Szlovénia kivételével nem 
tekinthetők hivatalos helységnévnek, 
hanem csak tájékoztató jellegű meg-
jelölésnek. Használatuk általában a 
kisebbségnek a település összlakos-
ságán belüli számarányához kötött: 
Horvátországban 33,33% (Lábadi 
2003, Andócsi 2012), Romániában 
és Szlovákiában 20% (Monit. oficial 

2001, Zákon 1994, Nariad. vlády 
1999), Szerbiában 15% (MNT 2012), 
Ukrajnában 10% (Beregszászi–
Csernicsk –Ferenc 2014), Ausztriában 
a rendeletben közzétett helységne-
vek használhatók (Bundesgesetzblatt 
2000), Szlovéniában pedig nincs a 
kisebbség számarányához kötve a nem-
zetiségi helységnévhasználat (Uradni 
list 1991). Távolabbi példaként érde-
mes megemlíteni Finnországot, ahol 
egy törvényhatósági területet akkor 
nyilvánítanak kétnyelvűvé (ami bizo-
nyára a kisebbségi helységnévhaszná-
latot is lehetővé teszi), ha a nemzeti 
kisebbség aránya eléri a 8%-ot, vagy 
létszámuk a háromezer főt (Andrássy 
2012).

Absztrakt: Magyarországon egy 2007-es kormányrendelet rendelkezik a nemzetiségi nyelvű hivatalos földrajzi nevek megál-
lapításáról és nyilvántartásáról. A kormányrendelet megjelenése óta azonban államigazgatási szinten ezeknek a neveknek a 
megállapítása és nyilvántartása még nem történt meg. Az elmúlt évszázadokban természetes gyakorlat volt Magyarországon 
az idegen nyelvű helységnevek feltüntetése a térképeken, helységnévtárakban. Nemzetiségi nyelvű helységnévtáblák 1979 
óta vannak kihelyezve. A nemzetiségi helységnévtáblákra kiírt nevek nem hivatalosak, csak tájékoztató információt jelen-
tenek. A Központi Statisztikai Hivatal 1995 óta a hivatalos helységnévtárban külön táblázatban közli ezeket a neveket, 
ma ez az egyetlen állami szintű hivatalos forrás a nemzetiségi helységnevekről. Magyarországon a központi nyilvántartás 
készül a kihelyezett nemzetiségi helységnévtáblák alapján, nem pedig egy központilag összeállított helységnévlista alapján 
kerülnek ki a táblák, mint más közép-európai országokban. A nemzetiségi helységnevek bár a hivatalos magyar helység-
névtárban jelennek meg, mégsem tekinthetők hivatalosan megállapított nemzetiségi helységneveknek. A magyarországi 
nemzetiségi nyelvű hivatalos helységnevek megállapítása csak egy gondos, tudományos munkafolyamat révén lehetséges. 
A Lechner Tudásközpontnál kezelt Földrajzinév-tár adatbázisa minden hozzáférhető forrás alapján ki lett egészítve a nem-
zetiségi helységnevekkel. Ezeket a neveket anyanyelvi, nemzetiségi, nyelvészeti szakértőkkel ellenőriztetni kell, hogy a helyi 
használatnak legmegfelelőbb, nyelvileg leghelyesebb, történetileg leghitelesebb névalak kerüljön kiválasztásra.

Abstract: In Hungary the establishment and registration of official geographical names in the minority languages, are 
stated in a Government Edict in 2007. However, since the publication of the edict, these names have not been determined 
and registered by the state department yet. In past centuries it has been a common practice in Hungary to indicate the 
place names in foreign languages on maps and gazetteers. There have been placed minority road signs since 1979. The 
place name signs in minority languages are not considered to be official place names, they only provide information. 
The Hungarian Central Statistical Office is in charge of publishing these names in the official Gazetteer since 1995, that 
is the only existing official list of the minority place names. In Hungary the central register is made on the basis of the 
allocated minority town signs, not the town signs are allocated based on an official minority place name list, as it is in 
practice in other Central European countries. Although these names appear in the official Gazetteer of Hungary, they are 
not considered to be officially established minority place names. The establishing of the official geographical names in 
minority language in Hungary is possible only through a careful, scientific workflow. The database of the Gazetteer of the 
geographical names in Hungary by the Lechner Knowledge Center has been supplemented with the minority place names 
based on all available sources. These names need to be controlled by minority, linguistic experts, in order to select the most 
appropriate name based on local use, linguistical correctness and historical legitimateness in case of more allonyms.

Kulcsszavak: nemzetiség, helységnév, helységnévtábla, helységnévtár, földrajzi név
Keywords: minority, place name, town sign, gazetteer, geographical name
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Helységnevek és 
mikrotoponímia

A földrajzi neveken belül fon-
tos különbséget tenni a helység és 
helységrésznevek illetve a kisebb 
földrészletek, vízrajzi elemek nevei 
(mikrotoponímia) között.

A nemzetiségi helységnevek több-
nyire ismertek, a hivatalos helységnév-
tár is közli a helységnévtáblán feltünte-
tett változatokat (KSH 2019). Ezen túl 
széles körben használják azokat a nem-
zetiségi médiában, honlapokon, iroda-
lomban, tudományos munkákban. Az 
egyes településekről szóló internetes 
szócikkekben általánosnak mondható, 
hogy megemlítik a nemzetiségi névala-
kokat is. Számos turisztikai térképen 
is feltüntetik a nemzetiségi helység-
neveket. A nemzetiségek szervezetei, 
szakértői is számos nemzetiségi név-
jegyzéket állítottak már össze, térké-
peket jelentettek meg, az adott nem-
zetiség helységneveivel. (Cartographia 

2015, Davidov 1990, Gyivicsán 1996, 
Gyivicsán–Krupa 1997, Hambuch 
1992, Karagić–Mokuter 1986, Kozar-
Mukič 1984, Mandić 2005, Petrusán–
Martyin–Kozma 1999, Regényi–
Scherer 1980, Sasi 2014, Weidlein 
1980). Az egyes nemzetiségek anyaor-
szágaiban megjelenő kiadványokban, 
térképeken úgyszintén sok esetben 
használják a magyarországi nemzeti-
ségi neveket, ugyanígy a google.com 
különböző nyelvi változatú térképein 
is. Mivel a Google-térképek gyakorlata 
a helységneveket illetően az egynyel-
vűség, ezért ezeken a térképeken a 
nemzetiségi helységnevek a települé-
sek egyetlen elnevezéseként jelennek 
meg. Ezáltal és a nemzetiségi helység-
nevek körében uralkodó rendezetlen-
ségek miatt, sajnos sok esetben téves, 
bizonytalan hitelű elnevezések terjed-
nek el a köztudatban.

A nemzetiségi nyelvű mikrotopo-
nímiai névanyagot különböző helytör-
téneti munkákban, földrajzinév-gyűjtési 

kötetekben (Balogh–Ördög 1985, Hajdú 
1982, Pesti 1982, Végh–Ördög–Papp 
1981), régi kataszteri és katonai térké-
peken (Mapire 2019) vagy egyes újabb 
kiadású településtérképeken lehet meg-
találni. Országos szinten pedig már több 
évtizede folyik a nemzetiségi nyelvű 
névanyagra is kiterjedő mikrotopo-
nímiai névgyűjtési terepi munka a 
magyar Földmérési és Távérzékelési 
Intézetnél és jogutódjainál.

Történeti áttekintés

A múltban, évszázadokon keresz-
tül természetes gyakorlat volt 
Magyarországon az idegen nyelvű 
helységnevek, helynevek feltüntetése 
a térképeken és helységnévtárakban. 
Kezdetben ez csak a latin és német név-
változatok használatát jelentette, mivel 
Magyarországon 1844-ig a latin volt a 
hivatalos államnyelv és a Habsburg 
fennhatóság miatt pedig a német is a 
közigazgatás nyelve volt. A 18. század 

1. ábra. Részlet A magyarországi németek térképe 3. kiadásából
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végétől azonban már az egyéb (szláv és 
román) helységneveket is használták, 
ami már valódi kisebbségi helységnév-
használatnak tekinthető.

Már az első önálló Magyarország-
térképen (Lázár 1528) találkozunk 
többnyelvű helységnévmegírásokkal, 
pl. német/latin (Pécs: Funff Kirchen/
Quinqz Ecclesiae, Esztergom: Gran/
Strigoniu, Székesfehérvár: Alba Regalis/
Stuell Weißnburg), vagy magyar/
német (Magyaróvár: Owar/Altenburg, 
Kolozsvár: Coloswar/Clausenburg).

Zsámboki János 1566-ban Bécsben 
kiadta Honterus 1532-ben készült 
művének, az első Erdély-térképnek 
újrametszett másolatát (Zsámboki 
Erdély 1566). A térkép hátoldalán 
pedig elhelyezett egy rövid ismer-
tetőt Erdélyről Brodarics István és 
Antonio Bonfini tollából. Ez egy olasz 
nyelvű könyv 109. oldala, amely-
nek az alján található egy magyar, 
német, latin háromnyelvű helynévtár. 
A magyarországi térképtörténetben 
ez tekinthető az első helynévtárnak, 
amely mindjárt egyben többnyelvű 
is. A lista 60 földrajzi nevet tartalmaz: 
Erdély nevén (Erdel/Sibenburgen/
Dacia ripensis/Pannodacia/Trans. vel 
Vltrasiluania) kívül 46 helységnevet, 
pl. Marosvásárhely (Zekluasarhel/
Neumarkh), Kolozsvár (Kolosuar/

Clausnburg/Claudiopolis) vagy 
Nagybánya (Nagbanya/Newsteetl/
Riunli domin), 10 folyónevet, pl. Maros 
(Maros/Merisch/Marysus fl.) vagy 
Körös (Keureuz/Die Kraysz/ Chrysius 
fl.) és 3 tájnevet, mint pl. a Barcaság 
(Barczasagh/VVurtzland/Burcia).

Mivel a helynévtár eredendően egy 
könyv részlete, ezért a nevei viszonylag 
függetlenek a térkép névanyagától. A 
térképen jóval több, 302 megnevezett 
földrajzi hely van, s a helynévtár 60 föld-
rajzi helyéből csak 47 található meg a 
térképen is. Tehát mindössze 16%-os az 
átfedés. Nyelvileg is nagy a különbség, 

hiszen amíg a helynévtár alapvetően 
magyar nyelvű, kiegészítve német és 
latin névváltozatokkal, addig a térké-
pen legnagyobbrészt csak németül 
vannak feltüntetve a földrajzi helyek. 
Fontos megjegyezni, hogy Zsámboki 
még ugyanebben az évben kiadta Lázár 
deák térképének átdolgozott másola-
tát is (Zsámboki Magyarország 1566). 
Ezen a térképen is, a jobb alsó szélén 
egy oszlopba rendezve elhelyezték a 
háromnyelvű névmutatót. Ez ugyanaz a 
60 név kisebb helyesírási változtatások-
kal. Természetszerűleg a Magyarország-
térkép még kevesebb nevet tartalmaz 

2. ábra. Pécs környéke Lázár deák térképén

3. ábra. A háromnyelvű helynévtár Zsámboki János Erdély térképének hátoldalán
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a névtár neveiből, minden bizonnyal 
egyszerűen csak helykitöltés gyanánt 
került a térkép mellé.

Az első helységnévtár, amely 
Magyarország valamennyi települé-
sét és azok legfontosabb adatait össze-
írta, az az 1773-ban elkészült Lexicon 
universorum Regni Hungariae locorum 
populosorum (Lexicon 1773). Ebben 
a helységek latin, magyar és német 
elnevezései mellett már közlik a szláv 
és román névalakokat is. Ez a gya-
korlat a XX. század kezdetéig meg is 
maradt a helységnévtárakban, térképi 
névmutatókban.

Az 1898. évi IV. törvénycikk (Törvény 
1898) kimondja, hogy Magyarországon 
minden községnek csak egy hivatalos 
neve lehet. Az államigazgatás szem-
pontjából ez fontos intézkedés volt, 
de sajnos együtt járt a helységek egyéb 
névváltozatainak, így a nemzetiségi 
neveknek a hivatalos megszüntetésé-
vel. A történelmi Magyarországon az 
1902. évi helységnévtár volt az utolsó, 
amely még tartalmazott nemzetiségi 
helységneveket. Ezt követően a II. 
világháború időszakát leszámítva, a 
Magyar Köztársaság 1995-ben kiadott 
hivatalos helységnévtárában jelentek 
meg újból a nemzetiségi helységnevek 
(KSH 1995).

Nemzetiségi 
helységnévtáblák

Magyarországon a nemzetiségi hely-
ségnévtáblák kihelyezését az 1970-
es években a nemzetiségi szövetsé-
gek, az érintett községek tanácsai, a 
megyei hivatalos szervek és az országos 
Földrajzinév-bizottság közötti több-
szöri egyeztetés előzte meg (Kult. Min. 
1978). Ennek eredményeképpen 1979-
ben mintegy 180 településen helyez-
tek ki nemzetiségi nyelvű helységnév-
táblákat. Ezeknek a száma napjainkra 
több mint 300-ra nőtt, és országszerte 
kilenc nyelven (német, szlovák, horvát, 
szerb, román, szlovén, bolgár, görög és 
ruszin) láthatók nemzetiségi helység-
nevek a helységnévtáblákon.

A kezdeti gyakorlattal ellentét-
ben jelenleg a nemzetiségi helység-
névtáblák kihelyezéséhez nem szük-
séges semmilyen központi engedély 
vagy egyeztetés, a nemzetiségi névalak 
megállapításához semmilyen szakmai 

vélemény. Az adott nemzetiségnek 
semmilyen részarányt nem kell elérnie 
a helység lakosságán belül. Teljes egé-
szében az adott helység önkormány-
zatának a hatáskörébe tartozik az ügy, 
csak a tábla kihelyezéséhez kell enge-
délyt kérni a közutat felügyelő állami 
szervtől. A nemzetiségi helységnév-
táblákat időnként le is cserélik, ha 
az először kihelyezett táblán nem az 
ott élők által használt névalak volt. A 
baranyai Véménden (Wemend) kezdet-
ben a szomszéd német faluban hasz-
nált német nevet (Weimend) írták ki, 
mert annak a falunak a hivatala intézte 
az ügyet. A Csepel-szigeti Szigetújfalun 
pedig a magyar név német tükörfor-
dítását írták ki (Inselneudorf), mert a 
nyelvjárási alakot (Ujfluch) nevetséges-
nek gondolták. Ma pedig mind a kettő 
tábla ki van helyezve.

Néha egészen csekély számú, akár 
5%-ot vagy 10 főt sem meghaladó 
nemzetiségi népesség esetén is ki 
van helyezve nemzetiségi helységnév-
tábla, mint például Vekerden (román 
neve Vecherd) 3 román (2,4%), vagy 
Kercseligeten (német neve Gerstleck) 
6 német (1,5%) lakos esetén. Más ese-
tekben pedig jelentős, vagy éppen 
többségi nemzetiségi lakosság esetén 
sincs nemzetiségi helységnévtábla, 
mint például a nógrádi Csőváron (szlo-
vák neve Čúvár), amelyik az egyetlen 
abszolút szlovák többségű falu (320 fő, 

51%) Magyarországon a 2011-es nép-
számlálási adatok szerint (KSH 2014). 
Ugyanígy a 70%-ban német (147 fő) 
lakosságú Keszőhidegkút nemzeti-
ségi neve (Hiewrkut vagy Hirekut) 
sincs kiírva. A legnagyobb magyaror-
szági nemzeti kisebbség (316 ezer fő, 
becsült létszámuk 500-800 ezer fő), a 
romák nyelvén (sem romani, sem beás 
nyelven) egyáltalán nincsenek nem-
zetiségi helységnévtáblák. Mindezek 
miatt a nemzetiségi helységnévtáb-
lák által megjelenített nyelvi tájkép 
nem a valós nemzetiségi viszonyokat 
tükrözi.

Sokszor a települések közintézmé-
nyein is megjelenik a nemzetiségi név, 
akár olyan esetben is, amikor nemzeti-
ségi helységnévtábla nincs. Ilyen eset 
fordul elő a Pest megyei Csobánkán, 
ahol helységnévtáblán nem, de az 
iskolán három nyelven is olvashatók 
a település nemzetiségi nevei (néme-
tül Tschobanka, szerbül Чобанац, szlo-
vákul Čobánka). Megjegyzendő, hogy 

4. ábra. Nemzetiségi nyelvű helységnévtáblák Magyarországon a 2010-es években

5. ábra. Szigetújfalu helységnévtáblája 2018-ban
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a német név helyesebben Tschowanka. 
De olyan is előfordulhat, hogy más 
alakban van a közintézményi táblán 
és másként a helységnévtáblán, mint 
pl. a baranyai Felsőszentmártonban, 
amelynek horvát neve a helységnév-
táblán Martinci, az iskolán Martince. 
Olykor csak a helység határában 
lévő üdvözlőtáblán vagy a települé-
sen belüli információs táblán olvas-
hatók a nemzetiségi helységnevek, 
mint például Bakonygyiróton (néme-
tül Gyrolth) vagy Bakonynánán (néme-
tül Nannau).

A nemzetiségi helységnevek mellett 
nemzetiségi utcaneveket is láthatunk, 
ezeknek a használata még kevésbé sza-
bályozott, nyilvántartás sincs róluk. Az 
utcanévtáblákon néha egészen példa-
értékűen a magyar név mellett a nem-
zetiségi nevet irodalmi és nyelvjá-
rási formában is feltüntetik, ahogy ez 
Pilisvörösváron (németül Werischwar) 
látható, mint például a Csobánkai utca/
Tschowankaer Straße/Tschuwanga 
Schtroosn vagy a Szent Erzsébet utca/
Sandauer Straße/Sandama Schtroosn 
tábláin (Müller 2013). Az előbbi példák 
annyiban is különlegesek, hogy a szom-
szédos települések helyi német elne-
vezése is megjelenik az utcanevekben 
(Csobánka/Tschowanka, Pilisszántó/
Sandau).

Magyarország 
helységnévtára

A Központi Statisztikai Hivatal 1995 
óta a hivatalos helységnévtárban külön 
táblázatban közli a nemzetiségi nevet 
a helységnévtáblán feltüntető hely-
ségek jegyzékét (KSH 1995, 2019). 
Ma ez az egyetlen állami szintű hiva-
talos forrás a nemzetiségi helységne-
vekről. A helyzet tehát pont fordított, 
mint más közép-európai országokban. 
Magyarországon a központi nyilvántar-
tás készül a kihelyezett nemzetiségi 
helységnévtáblák alapján, nem pedig 
egy központilag összeállított helység-
névlista alapján kerülnek ki a táblák.

Ez a lista az egyes települések hiva-
tali adatközlésén alapul, a telepü-
lés jegyzője hitelesíti. A Központi 
Statisztikai Hivatal az ily módon beér-
kezett adatokat közli, azokat nem áll 
módjában ellenőrizni. Ebből kifolyó-
lag sajnos a jegyzék nem tartalmazza 

az összes helységnévtáblára kiírt nem-
zetiségi helységnevet. A több mint 300 
nemzetiségi helységnévtáblából 261 
van a listában. Például Csömör hatá-
rában mind a szlovák (Čemer), mind 
a német (Tschemer) neve ki van írva, 
de a helységnévtár ezeket nem közli. 
Másrészt többször nem abban a formá-
ban adja meg a nemzetiségi neveket, 
ahogy azok valóban ki vannak írva a 
helységnévtáblán (pl. Battonya, román 
neve a helységnévtárban Bätania, a 
helységnévtáblán helyesen Bătania). 
Az is előfordul, hogy a helységnév-
tári listában szerepel egy helység 
nemzetiségi névvel, de a valóságban 
nincs kitéve nemzetiségi helység-
névtábla (pl. Szigetcsép, német neve: 
Tschip, szerb neve: Чип). Ha a hely-
ségnévtáblákon feltüntetett nemzeti-
ségi név nyelvileg, nyelvtanilag nem 
helyes, akkor azt többnyire a helység-
névtár is ugyanúgy közli, de arra is 
van példa, hogy mind a helységnév-
tár, mind a helységnévtábla helytelen 
formát ad meg (Farkasgyepű, német 
neve helyesen: Wirtshäusl, a helység-
névtárban Wirtshäuz´l, a helységnév-
táblán Wirtshäuzl´). A helységnévtár 
nem tartalmazza a helységrészek hely-
ségnévtáblán kiírt nemzetiségi neveit, 
mert a hivatali adatgyűjtés nem ter-
jed ki a helységrészekre. Ugyanakkor 
mintegy húsz nemzetiségi lakos-
ságú falu van, ami jogilag egy közeli 
város része, de van saját nemzetiségi 
helységnévtáblája is, mint például a 
Tatához tartozó Agostyán (németül 
Augustin), az Esztergomhoz tartozó 
Pilisszentlélek (szlovákul Huť, a hely-
ségnévtáblán hibásan Hute) vagy a 
Szentgotthárdhoz tartozó Rábatótfalu 
(szlovénül Slovenska Ves) esetében.

Mivel a nemzetiségi helységnevek 
hivatalos megállapítása még nem tör-
tént meg, Magyarországon továbbra is 
csak egy hivatalos nevük van a telepü-
léseknek. A nemzetiségi helységnév-
táblákra kiírt nevek nem hivatalosak. 
Így elmondható, hogy a nemzetiségi 
helységnevek bár a magyar Központi 
Statisztikai Hivatal által közölt hiva-
talos helységnévtárban jelennek 
meg, mégsem tekinthetők hivata-
losan megállapított nemzetiségi 
helységneveknek.

Földrajzinév-tár

A magyarországi nemzetiségi nyelvű 
hivatalos helységnevek megállapí-
tása még egy elvégzendő feladat. 
Ennek első lépéseként a Földmérési 
és Távérzékelési Intézet jogutódjánál 
kezelt Földrajzinév-tár adatbázisa a 
fellelhető források alapján ki lett egé-
szítve a nemzetiségi helységnevekkel. 
A hivatalos helységnévtárral szemben, 
amely 242 helység 261 nemzetiségi 
nevét közli 8 nyelven, a Földrajzinév-
tár adatbázisa 1298 helység és 569 
helységrész 3425 nemzetiségi nevét 
tartalmazza 12 nyelven. A nevek leg-
nagyobb része német, horvát és szlo-
vák. Nagyobb számban vannak még 
roma, szerb, román, szlovén és ruszin 
helységnevek, lengyel, görög és bol-
gár nevekből csak néhány fordul elő. A 
törvényileg elismert 13 magyarországi 
nemzetiség közül ukrán és örmény 
nyelven nincsenek nemzetiségi hely-
ségnevek, illetve roma nevek két nyel-
ven (romani és beás) is vannak.

A Földrajzinév-tár adatbázisa a föld-
rajzi nevek adatállományára vonat-
kozó 2014-es INSPIRE-ajánlás szerint 

6. ábra. Nemzetiségi helységnevek a KSH helységnévtárában
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a nemzetiségi neveket jellegük szerint 
négy csoportban különíti el:
1. „hivatalos” (official)
2. „szabványosított” (standardised),
3. történelmi (historical),
4. egyéb (other).
Az elnevezések nem teljesen fedik a 
tartalmat, hiszen Magyarországon a 
nemzetiségi helységnevek szabványosí-
tása és hivatalossá tétele még nem tör-
tént meg. A „hivatalos” nevek alatt egy-
előre a helységnévtáblán kiírt nevek 
értendők, beleértve a KSH hivatalos 
helységnévtárában közölt nemzetiségi 
neveket. A „szabványosított” nevek alatt 
a helységnévtáblákra nem kiírt, de a 
nemzetiségek által ismert és használt 
nemzetiségi nevek értendők nemzeti-
ségi jellegű települések esetén. A tör-
ténelmi nevek alatt a nem jellemzően 
nemzetiségi települések nemzetiségi 
nevei értendők, amelyeket az adott 
nemzetiség ismer és használ. Az egyéb 
kategóriába az országosan nem ismert, 
csak a helyi közösségben használt, a 
szomszédos településekre vonatkozó 
nemzetiségi helységnevek kerültek. 

Eredetük alapján beszélhetünk tör-
ténelmi, nyelvjárási és mesterséges 
nemzetiségi helységnevekről. Ez a fel-
osztás nem felel meg az adatbázisban 
használt jelleg szerinti megkülönböz-
tetésnek, hiszen egy történelmi ere-
detű név élő nemzetiségi névhaszná-
lat alapján lehet akár „hivatalos” vagy 
„szabványosított” is, vagy a nyelvjárási 
eredetű nevek jellegük szerint a „hiva-
talos”, „szabványosított” vagy az egyéb 

csoportba is sorolhatók. A nemzetiségi 
helységnevek jellemzésére viszont ez a 
hármas felosztás megfelelőbb.

A történelmi névalakok akár több 
évszázados írott formával is rendel-
keznek, a múltban szerepeltek tér-
képeken, helységnévtárakban. Ezek 
többnyire a magyar névtől eltérő 
eredetűek és az ilyen települések-
nek csak egy része valóban nemze-
tiségi jellegű. Ilyen nevek például 
a nagyobb városok német nevei, 
mint Pécs/Fünfkirchen, Buda/Ofen, 
Esztergom/Gran, Eger/Erlau vagy a 
nyugat-magyarországi német hely-
ségnevek, mint például Hegykő/
Heiligenstein, Kiszsidány/Roggendorf. 
A magyar lakosságú Hegykő történelmi 
eredetű német neve történelmi jelle-
get kapott a Földrajzinév-tárban, de a 
német lakosságú Kiszsidány történelmi 
eredetű német neve viszont az ún. 
hivatalos jelleget kapta. Fontos megje-
gyezni, hogy a történeti források oly-
kor több különböző névalakot is meg-
adnak egy településhez: pl. Csörötnek/
Schreitling, Schrödling, Schrietling, 
Schriedling.

A magyarországi nemzetiségi tele-
pülésnevek többsége eredetére nézve 
a nyelvjárási névalakok csoportjába 
sorolható. Túlnyomóan ezek a nem-
zetiségek által most vagy a közel-
múltban lakott települések élő, hasz-
nált nemzetiségi nevei. Írott alakjuk a 
közelmúltig nem létezett, a helység-
névtárak, térképek nem tartalmazták 
őket. A XX. század második felében 

kezdtek el terjedni egyes nemzetiségi 
kiadványokban. Legkorábban Pesty 
Frigyes 1864–65-ben összeállított kér-
dőíves névgyűjteményében fordul-
tak elő ilyen típusú nevek, például 
Budaörs német neve Wudaers formá-
ban, Tököl rác neve Tukulya formá-
ban vagy Pilisszentkereszt szlovák neve 
Mlinki formában (Pesty 1984). A köz-
elmúlt kiadványai közül többek között 
a megyei földrajzinév-gyűjtési kötetek 
szolgálnak kiváló forrásul ezekhez a 
nevekhez, főként a Baranya és Tolna 
megyei kötetekben vannak tudomá-
nyos alapossággal összegyűjtve a nem-
zetiségi helynevek (Pesti 1982, Végh–
Ördög–Papp 1981). A nyelvjárási 
névalakok többnyire a jelenlegi (pl. 
Bonyhád/Bonnhard, Pilsszántó/Santov, 
Tököl/Tukulja) vagy korábbi magyar 
helységneveknek (pl. Máriahalom/
Kirwall, 1936-ig a hivatalos magyar 
neve Kirva) a kisebbségi nyelv kiej-
téséhez igazított hangtani változatai, 
vagy esetleg a népi etimológia alapján 
„értelmesített” változata (pl. Isztimér/
Ißzimmer). De a nemzetiségi névalak 
természetesen lehet egy korábbi más 
nemzetiségi névalaknak is a válto-
zata, mint például Diósd német neve 
(Orasch), ami az eredeti magyarból 
fordított egykori rác név átvétele (dió 
horvátul orah). A nyelvjárási névala-
kok továbbá sok esetben a magyar név-
nek a kisebbségi nyelv helyesírásával 
leírt változatai (pl. Vecsés/Wetschesch, 
Mohács/Mohatsch/Mohač), ame-
lyek néha írásképükben is teljesen 
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azonosak a magyar helységnévvel (pl. 
Narda/Narda). A névalakok tekinteté-
ben sokszor nagy a bizonytalanság a 
különböző adatgyűjtőknek és adat-
közlőknek köszönhetően. Jól példáz-
zák ezt Almamellék falu német név-
változatai: Homelik, Homeli, Homelk, 
Homeling, Momelik.

A nyelvjárási neveknek egy sajátos 
fajtája az, amikor egy nemzetiségi tele-
pülés lakói a saját nyelvükön elneve-
zik a környező, más nemzetiségek által 
lakott helységeket, amely nevek az ott 

lakók körében teljesen ismeretlenek. 
Ezek a nevek az adatbázis egyéb kate-
góriájába kerültek. Már Pesty Frigyes 
is kifejezetten rákérdezett az ilyen jel-
legű nevekre, kérdőívén a 2. kérdés 
így hangzott (Pesty 1984): „A község-
nek, városnak hányféle neve él most; 
melyik neve bír csak helybeli elterje-
déssel, melyik ismeretes országszerte. 
– Sajátos jelenség, hogy a magyar és 
román falvak a körülfekvő szász fal-
vak által Erdélyben német elnevezést 
nyernek, mely elnevezésről az illető 
magyar és román falvak lakosainak 
sejtelmük sincs, mely név különben is 
csak kis elterjedéssel bír. Viszont sok 
szász és román falu magyar névvel is 
bír, miről az illető szász és román fal-
vaknak tudomásuk nincs. Ily viszo-
nyok az ország minden részeiben 
foroghatnak fenn, hol több ajkú a 
lakosság, azért felemlítendők.” Ez a 
névtípus főleg a horvát nevek köré-
ben nagyszámú, köszönhetően annak, 
hogy a Živko Mandić magyarországi 
horvát kutató által összeállított horvát 
helységnévgyűjteményben szereplő 
1300 magyarországi horvát helység-
név közül mintegy 1000 név ebbe a 
kategóriába sorolható (Mandić 2005). 
Ezek a nevek az internetes oldalakon is 
megjelennek, s némileg zavart is kel-
tenek. Jó példa erre, hogy egy inter-
netes szócikkben az egykor teljesen 
német lakosságú Budaörs német neve 
(Wudersch) mellett 3 horvát névválto-
zat is (Jerša, Erša, Vundeš) szerepel. Ez 
így mindenképp félrevezető, mert itt 

nem volt horvát lakosság, a horvát neve-
ket távolabbi horvát lakosságú telepü-
léseken (Tökölön, Érden, Ercsiben 
és Csepelen) jegyezték fel (Mandić 
2005).

A roma helységnevek is alapvetően 
a nyelvjárási nemzetiségi nevek közé 
sorolhatók. Közülük mintegy kilenc-
ven van az adatbázisban, de ez közel 
sem tekinthető teljesnek. A roma föld-
rajzi nevek gyűjtése, kutatása folyamat-
ban van, egyes szakmunkákban lehet 
néhány példát találni, mind a romani 
mind a beás nevekre (Arató 2013, 
Kemény 2000, Orsós 2003). Minden 
bizonnyal több száz roma helységnév 
van Magyarországon, hiszen közel 1200 
településen működik roma nemzeti-
ségi önkormányzat, a 2011-es népszám-
lálási adatok szerint pedig 31 roma 
többségű település van és további 226 
helységben haladja meg a részarányuk 
a 20%-ot. Egyedül a legnagyobb arány-
ban (98,6%, 1140 fő) romák által lakott 
magyarországi településen, a baranyai 
Alsószentmártonban látható roma 
(beás) helységnév közintézményi fel-
iratként kiírva Sînmarta de Jos alak-
ban, de beás kiejtés és helyesírás sze-
rint Szîmártă dă Zsosz lenne a helyes 
(Arató 2013).

Külön csoportba kell sorolni a mes-
terségesen alkotott nemzetiségi neve-
ket, amelyek hacsak nincsenek hely-
ségnévtáblán feltüntetve, nem kerültek 
bele az adatbázisba. Főként a német 
nevek között fordulnak elő ilyen típusú 
nevek, amelyeket a következő példák 

7. ábra. Részlet 
a Földrajzinév-tár 

adatbázisából

8. ábra. Tököl négynyelvű helységnévtáblája
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szemléltetnek. A Veszprém megyei 
Hárskút község 1956-ban jött létre a 
Szentgálhoz tartozó Hárságypuszta és 
a Lókúthoz tartozó Gyertyánkút külte-
rületekből. Mindkét külterületnek van 
német nyelvjárási neve: Hárságypuszta/
Haschad, Gyertyánkút/Jitjankut. A 
magyar név (Hárskút) hivatalos név-
adás eredménye, amit lefordítottak 
németre (Lindenbrunn), s ma ez van 
kiírva a nemzetiségi helységnévtáblán 
a nyelvjárási Haschad-Jitjankut helyett. 
Lókút község nyelvjárási német neve a 
magyarból való (Lokut), de a helység-
névtáblán a helyiek által nem használt 
tükörfordítás olvasható (Rossbrunn). 
Baja város nyelvjárási német neve Baje, 
de mégis a mesterséges Frankenstadt 
az elterjedtebb, pedig ez a névalak 
egy középkori latin Franca Villa név-
alak fordításával és rossz beazonosítá-
sával jött létre, mert Franca Villa egy 
Bajától délre fekvő mai szerbiai tele-
pülés Манђелос/Nagyolaszi latin neve 
volt. Egy másik példa a Maisbrünn alak, 
ami Mezőberény nevének előzmények 
nélküli tudatos germanizációja. Helyi 
nyelvjárási formája Berin, s a nem-
zetiségi helységnévtáblán is így van. 
Hódmezővásárhely esetében az írott 
médiában gyakran feltűnik a Neumarkt 
an der Theiß névalak, holott a városnak 
hagyományosan nincs is német neve. 
Ezek a nevek sajnos az internetes tér-
képi oldalakon is sokszor előfordulnak, 
és így széles körben terjednek.

Az adatbázis a nemzetiségi elnevezé-
seken kívül természetesen még tovább 
bővíthető más idegen nyelvű helység-
névváltozatokkal is. A nagyobb város-
oknak több más nyelven is van saját 
elnevezése (pl. Pécs csehül Pětikostelí, 
litvánul Pėčas, Győr olaszul Giavarino, 
Székesfehérvár csehül Stoličný 
Bělehrad). Nagyon gazdag a latin elne-
vezések köre, ahol fontos elkülöníteni 
a római kori latin neveket és a közép-
kori latinságban használt elnevezése-
ket, hiszen ezek eltérnek egymástól (pl. 
Győr a római kori latin nevén Arrabona, 
a középkori latinságban Jaurinum). 
Sajátságos réteget képeznek a török 
elnevezések, amelyek néha mai nem-
zetiségi helységnevekben élnek tovább 
Például Érd török neve Hamzsabég/
Hamzabeg volt, ezt vették át a török 
kor után betelepült nemzetiségek, így 
lett a német neve Hanselbek, a horvát 

neve pedig Andzabeg. Adony török 
neve az eredetileg lélekmentő (ma 
úszómester) jelentésű Cankurtaran 
volt, ebből keletkezett a horvát neve, 
ami Džankutaran. A magyarországi zsi-
dóság nem számít nemzeti kisebbség-
nek. De a körükben korábban általáno-
san használt jiddis nyelven is jelentős 
számú helységnévváltozat létezik, ame-
lyet a magyarországi zsidók külföldön 
élő leszármazottai a mai napig is hasz-
nálnak, illetve a különböző célú zsidó 
település-nyilvántartások internetes 
oldalai ezeket feltüntetik (pl. Kerestir/
Bodrogkeresztúr, Kleynvardeyn/
Kisvárda, Kalev/Nagykálló).

A legtöbb idegen névváltozata min-
den bizonnyal Pécs városának van. A 
nemzetiségi nyelveken összesen 20, de 
ha még hozzá számítjuk a nem nemze-
tiségi idegen nyelvű névváltozatokat 
is, akkor 32! A névalakok egy része a 
magyar Pécs névnek egy változata, más 
része pedig Pécs középkori latin nevé-
nek („öt templom”) a tükörfordítása.
Pécs elnevezései az elismert nemzeti-
ségi nyelveken:

 – Fünfkirchen (német, irodalmi)
 – Fünfkirige, Fünfkiriche, Fenfkiricha 

(német, helyi nyelvjárás)
 – Finfkirch (német, villányi nyelvjá-

rás)
 – Pečuh (horvát, irodalmi)
 – Pečuj (horvát, nagyhajmási nyelv-

járás)
 – Pečuv (horvát, hercegszántói nyelv-

járás)
 – Peču (horvát, kökényi nyelvjárás)
 – Petocríkva (horvát, szentpéterfai 

nyelvjárás)
 – Печуј (szerb)
 – Pisju (roma, beás)
 – Pechuy, Pecho, Pech (roma, 

romani)
 – Пейч (ruszin)
 – Päťkostolie (szlovák)
 – Pecz (lengyel, mai)
 – Pięciokościoły (lengyel, régies)
 – Peci (román)

Pécs elnevezései egyéb idegen 
nyelveken:

 – Pětikostelí (cseh)
 – Pēča (lett)
 – Pėčas (litván)
 – Peçuy, Peç (török)
 – Cinquechiese (olasz, régies)
 – Cinq-Églises (francia, régies)
 – Vyf Kerken (flamand, régies)

 – Quinque Basilicae, Quinque 
Ecclesiae (latin, középkori)

 – Sopianae (latin, ókori)
 – Fetsh (שטעפ, jiddis)

Következtetések, feladatok

A Földrajzinév-tár adatbázisába felvett 
nagyszámú nemzetiségi helységnév 
egy jóval nagyobb névhalmazt jelent, 
mint ami a hivatalosként elfogadható 
nemzetiségi helységnevek köre. Ezért 
véleményem szerint feltétlenül szük-
séges előbb azon települések köré-
nek a meghatározása, ahol megállapít-
ható hivatalos nemzetiségi helységnév. 
A történelmi és a szomszéd települé-
sekre vonatkozó nemzetiségi helység-
nevek elkülönítése mellett minél több 
tényezőt kellene figyelembe venni. 
Nem elég pusztán a népszámlálási 
adatok alapján egy nemzetiségi rész-
arányt kikötni, a nemzetiségi lakos-
ság abszolút létszámát is figyelembe 
kellene venni, továbbá fontos volna 
megvizsgálni, hogy van-e nemzetiségi 
oktatás, működnek-e nemzetiségi civil 
szervezetek, egyházak, önkormányza-
tok, van-e bármilyen megnyilvánu-
lása az élő nemzetiségi kötődésnek, 
van-e igény a nemzetiségi önazonos-
ság kinyilvánítására. Saját vizsgálataim 
szerint Magyarország 3154 önálló hely-
sége valamint a jól elkülönülő hely-
ségrészek közül mintegy 600-700 
nemzetiségi kötődésű településről 
beszélhetünk, ahol indokolt lehet hiva-
talos nemzetiségi nyelvű helységnév 
megállapítása.

Az adatbázisban szereplő nemzeti-
ségi földrajzi neveket anyanyelvi, nem-
zetiségi, nyelvészeti szakértőkkel feltét-
lenül ellenőriztetni kell, hogy a helyi 
használatnak legmegfelelőbb, nyelvi-
leg leghelyesebb, történetileg leghite-
lesebb névalak kerüljön kiválasztásra. 
Ennek a szabványosítási folyamatnak 
a végén következhet be a nemzetiségi 
nyelvű hivatalos földrajzi nevek meg-
állapítása, ahogy azt a már hivatkozott 
kormányrendelet megfogalmazza.
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Vándorgyűlés 2019

„Fenntartható fejlődés a magyar föld-
mérés és térképészet szakterületén” 
témakörben 2019. július 4–6. között 
Békéscsabán tartotta a 32. vándor-
gyűlését az MFTTT. Az országos sereg-
szemlének a Csabagyöngye Kulturális 
Központ adott helyet, ahol a vándor-
gyűlés két napján tíz köszöntőbeszé-
det és 52 előadást hallgathatott meg a 
233 regisztrált résztvevő.

A rendezvény fővédnökei dr. Gulyás 
Gergely a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter és dr. Nagy István agrármi-
niszter, védnökei: dr. Tuzson Bence 
a Miniszterelnökség közszolgálatért 
felelős államtitkára, dr. Takács Árpád 
kormánymegbízott (Békés Megyei 
Kormányhivatal), Korom Ferenc altá-
bornagy a Honvéd Vezérkar főnöke, 
Herczeg Tamás Békés megye 1. sz. 
választókerület országgyűlési képvise-
lője, Szarvas Péter Békéscsaba polgár-
mestere, Kassai Ferenc a Budapesti és 
Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke és 
Buzás Zoltán a Békés Megyei Mérnöki 
Kamara elnöke voltak. A szakmai prog-
ramot hat műszerforgalmazó vállalko-
zás bemutatója egészítette ki. A vándor-
gyűlés megrendezését kilenc szervezet 
és intézmény anyagilag is támogatta.

A nyitó plenáris ülésre a Kulturális 
Központ hangversenytermében került 
sor. Dr. Ádám József akadémikus, az 
MFTTT elnöke nyitotta meg a kétna-
pos konferenciát és köszöntötte a meg-
hívott előadókat – akik az elnökség-
ben foglaltak helyet – dr. Bíró Attilát, 
a Miniszterelnökség hatósági ügyekért 
felelős helyettes államtitkárát, dr. Nagy 
Jánost, az Agrárminisztérium földügye-
kért felelős helyettes államtitkárát, dr. 
Takács Árpád kormánymegbízottat, 
Szarvas Péter polgármestert, dr. Nagy 
Mónikát a Nemzeti Földügyi Központ 
főosztályvezetőjét, Koós Tamás alezre-
dest, az MH Geoinformációs Szolgálat 
főmérnökét, Buzás Zoltánt a Békés 
megyei Mérnöki Kamara elnökét, 
Cseri Józsefet az NKP Nkft. volt igaz-
gatóját és dr. Ferencz Józsefet, az EMT 
Földmérőszakosztályának elnökét.

Az MFTTT elnöke megnyitójá-
ban kitért a földhivatali rendszer 

funkcionális átalakítására és a köz-
elmúltban lezajlott, az ágazatot alap-
vetően érintő szervezeti változá-
sokra. Ennek kapcsán elmondta, hogy 
„ebben a szervezeti átalakítási hely-
zetben Társaságunk igyekezett a köz-
hasznú szakmai szempontokat szem 
előtt tartva, segítő szándékkal eljárni 
abban a reményben, hogy szakága-
zatunk olyan helyzetbe fog kerülni, 
amelyben hivatásunk a lehető legjob-
ban tud működni. Úgy hisszük és egy-
ben fontos nemzeti érdeknek tartjuk, 
hogy megőrizzük a döntések és jogsza-
bályok szakmaiságát a földmérési, föld-
ügyi és térképészeti kérdésekben is. Ez 
a szakágazat több száz éves szak-
mai kultúra és tapasztalat hordo-
zója (itthon is), melynek megbíz-
ható és szakszerű tevékenysége 
nélkül megalapozott döntés-elő-
készítés a nemzetgazdasági fej-
lesztések és a társadalmi munka-
megosztás egyetlen területén sem 
lehetséges. A szakmánk által felhal-
mozott tudásanyag és az ezt fizikailag 
megtestesítő térképművek, adattárak, 
geoinformációs rendszerek, térin-
formatikai adatbázisok, a teljes geo-
déziai alapponthálózataink, oktatási 
intézményeink, könyvtárak és muze-
ális értékek megőrzése, karbantartása 
és fejlesztése, felújítása elsőrendű 
nemzetgazdasági, sőt nemzetbizton-
sági kérdés is. Intézményrendszere az 

elmúlt időszakban (az eltelt évtizedek 
során) kiforrott, és hatékony módon 
működött, és azt reméljük, hogy a jövő-
ben is hasonlóan jól fog működni és 
szakágazatunk (civil, polgári része is) 
nem fog sodródni a parciális érdekek 
mentén.”

A földügyi és térképészeti ágazati 
irányításban bekövetkezett jelentős 
változások, szervezeti átalakítások 
miatt nagy várakozás előzte meg a meg-
jelent állami vezetők köszöntőbeszé-
deit, akik azonban adósok maradtak a 
szakmánk jövőjét érintő elgondolások 
ismertetésével.

Dr. Bíró Attila (Fotó: HBA)

Dr. Bíró Attila helyettes államtit-
kár a már ismert változásokról szólva 
elmondta, hogy a MEPÁR-hoz kapcso-
lódó egységek szervezeti hovatartozá-
sának kérdése még nem dőlt el végle-
gesen, lehetséges, hogy továbbra is a 
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kormányhivatal részeként működnek 
tovább, nem kerülnek át a Nemzeti 
Földügyi Központba. (A változások-
ról részletes tájékoztatás jelent meg a 
Geodézia és Kartográfia 2019/2. szá-
mában.) Az ingatlan-nyilvántartás ter-
vezett változtatásai miatt módosítani 
kell a vonatkozó törvényeket (Inytv., 
Fttv.) is, különös tekintettel a jövő 
útját jelentő 3D-s nyilvántartás és az 
e-kataszter tervezett megvalósítására – 
ismertette a szakma előtt álló kihíváso-
kat a hatósági ügyekért felelős helyet-
tes államtitkár.

Dr. Nagy János (Fotó: HBA)

Dr. Nagy János az agrártárca helyet-
tes államtitkára a kormány birtokpo-
litikájának megvalósítása érdekében 
indított programokról, többek között 
a „Földet a gazdáknak” program kere-
tében lezajlott állami földértékesítési 
programról és az osztatlan közös tulaj-
don megszüntetése érdekében jelen-
leg is zajló programról tett említést. 
Az utóbbihoz kapcsolódva elmondta, 
hogy új jogi szolgáltatókkal, a Nemzeti 
Földügyi Központ irányításával újult 
erővel folytatódik az OKTM-program 
és a további gyorsítás érdekében 15 
törvény módosítása van napirenden. 
Az osztatlan tulajdoni forma megszün-
tetése és újratermelődésének meg-
akadályozása érdekében további jog-
alkotási feladatok állnak a kormányzat 
előtt: az agráröröklődés szabályozása 
és a még meglévő osztatlan tulajdon 
önkéntes megszüntetését ösztönző 
szabályzók bevezetése területén.

Dr. Takács Árpád az osztatlan közös 
tulajdonú földterületek sorsának ren-
dezését és a földügyi igazgatásban hasz-
nálatos szakrendszerekben fellelhető 
párhuzamosságok megszüntetését 

szorgalmazta beszédében. A kor-
mánymegbízott szerint a földmérők 
és a térképészek olyan felfedezők, akik 
mindig új dolgokat találnak. „A föld-
mérésnek a legkisebb haszna a föl-
dek mérése. Sokkal nemesebb célok 
lévén abban elrejtve.” – idézte Udvardy 
Cserna János földmérő gondolatait 
Takács Árpád, majd kifejtette: e neme-
sebb célok elsősorban a szabályozott, 
tiszta birtokviszonyok és ez által a jog-
tiszta kataszteri helyzet megteremté-
sét, egy szóval a közjót szolgálják, ami-
ért valamennyien dolgozunk – tette 
hozzá a kormánymegbízott.

Koós Tamás alezredes ismertette 
Korom Ferenc altábornagy köszöntő-
levelét. Az osztatlan közös tulajdoni 
formát megszüntető munkákhoz kap-
csolódva a katonai ingatlanhasználat 
„újraéledő” problémájának, az ún. hadi-
utaknak az ingatlan-nyilvántartási ren-
dezéséről tett említést.

Szarvas Péter polgármester diaké-
pes vetítéssel színesített előadásban 
ismertette Békéscsaba nevezetessé-
geit, a város fejlődését és a jövőjét 
jelentősen befolyásoló beruházásokat. 
(Az előadás diái az MFTTT honlapján 
megtekinthetők.)

Nagy Mónika főosztályvezető a 
2019. július 1-jével létrejött Nemzeti 
Földügyi Központról (NFK) szólva 
elmondta, hogy az NKP Nkft. tevékeny-
ségének folytatása mellett az öntözés-
fejlesztési és a nem hatósági jellegű 
erdészeti igazgatási feladatok fogják 
képezni a munkájuk alapját. Az NFK 
szervezeti felépítéséről sajnos pon-
tosabb tájékoztatást még nem tudott 
nyújtani a főosztályvezető asszony, 
mert – mint mondta – a miniszter 
fogja kiadni a szervezeti és működési 
szabályzatot.

Cseri József megemlékezett a 23 
évig tevékenykedő Nemzeti Kataszteri 
Program Nkft.-ről, amely működésé-
nek utolsó szakaszában az elmúlt évek 
egyetlen jelentős államilag finanszíro-
zott földmérési feladatát, az osztatlan 
közös tulajdon megszüntetését végző 
projektet irányította. A társaság ala-
pításának célja a nemzeti kataszteri 
program lebonyolítása volt, amelyet 
– a rendelkezésre álló anyagi forrá-
sok biztosította keretek között – sike-
resen teljesített. A 16 milliárd forint 
hitelből megvalósult projekt a társaság 

működési ideje alatt mintegy 14 mil-
liárd forint bevételt eredményezett. 
Néhány év „csendes tevékenységet” 
követően az NKP Nkft. 2013-tól az 
OKTM-projekt megvalósítását irányí-
totta a folyamatos átszervezésekkel, lét-
számcsökkentéssel küzdő földhivata-
lokkal együttműködve. Összesen 112 
sikeres földmérői közbeszerzési eljá-
rást, négy ortofotó előállítását célzó 
közbeszerzés keretében végzett fel-
adatot és a jogi szolgáltatókkal létre-
jött szerződésekbe foglalt tevékeny-
séget szerveztek meg és koordináltak 
eredményesen. A társaság utolsó veze-
tője, Cseri József befejezésül jó szeren-
csét kívánt a feladat végrehajtását foly-
tató szervezetnek.

Dr. Ferencz József az erdélyi kollégák 
üdvözletét tolmácsolva köszöntőjében 
kiemelte az EMT és az MFTTT együtt-
működésének szakmai jelentőségét, és 
elmondta, hogy az erdélyi magyar és az 
anyaországi földmérők közti kapcso-
lat fokozatos kialakítását és fejleszté-
sét az EMT Földmérőszakosztályának 
megalakulása (1991) óta állandó fel-
adatuknak és célkitűzésüknek tekin-
tették. A fokozatosan bővülő együtt-
működés eredményeként 1999. 
augusztus 1-jén az MFTTT és az EMT 
elnökei az „EGYÜTTMÜKÖDÉSI 
MEGÁLLAPODÁS” aláírásával intézmé-
nyesítették a két társaság közti kapcso-
latot. Az anyaországi kollégák évenként 
állandóan bővülő jelenléte nagyban 
emelte a szakosztály tekintélyét az 
Országos Szakmai Napok keretei között 
megtartott földmérőkonferenciák 
révén. Az anyaországi és erdélyi 
magyar földmérők együvé tartozását 
és a közösségépítés terén elért ered-
ményeink sorát a kialakított kapcsola-
tok, barátságok, a kölcsönös elismerés 
különböző formái alkotják.

Az üdvözlőbeszédek és előadások 
elhangzása után kitüntetések átadására 
került sor. A rendezvényen Lázár deák 
emlékérmet vehetett át Zalaba Piroska, 
az Agrárminisztérium Földmérési és 
Térinformatikai Osztályának vezetője. 
Márton Gyárfás-emlékplakett elis-
merésben részesült dr. Csemniczky 
László, a Budapesti Műszaki Egyetem 
Általános- és Felsőgeodéziai Tanszék 
nyugalmazott egyetemi adjunktusa, 
illetve Budaházy Endre László, az 
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos 
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Társaság tagja. (Budaházy Endre László 
betegsége miatt sajnos nem tudott 
részt venni a konferencián.)

Zalaba Piroska 1989-ben vég-
zett földmérőmérnökként az 
akkori Erdészeti és Faipari Egyetem 
Földmérési és Földrendezői Főiskolai 
Karán, majd elvégezte a földren-
dező szakot is, és 1996-ban diplomá-
zott a Budapesti Műszaki Egyetem 
Építőmérnöki Karán. Egyetemi dip-
lomadolgozatát térinformatikai tech-
nológiák tárgyában készítette, ame-
lyért különdíjat kapott. 1992-ben és 
1995-ben hosszabb időt töltött ösz-
töndíjasként a norvég Mezőgazdasági 
Egyetemen, illetve a Delfti Műszaki 
Egyetemen, továbbképzés céljából.

1989 szeptemberétől az Erdészeti 
és Faipari Egyetem Földmérési és 
Földrendezői Főiskolai Karának 
Geodézia Tanszékén tanszéki 
mérnökként kezdett dolgozni 
Székesfehérváron. Több szaktárgy 
elméleti és gyakorlati oktatásá-
ban (geodézia, vetülettan, földügyi 
információs rendszerek) vett részt, 
valamint később már külsősként a 
szakmérnöki képzésben is tartott elő-
adásokat. Az oktatás mellett aktívan 
közreműködött a nemzetközi kap-
csolatok bővítésében és szervezésé-
ben, valamint más hazai és nemzet-
közi intézményekkel, szervezetekkel 
való együttműködésben, közös pro-
jektekben. Az Országos Tudományos 
Kutatási Alapprogramok kereté-
ben végzett kutatómunka során az 
ingatlan-nyilvántartási szakterület 

adatátviteli kérdéseivel, korszerűsíté-
sével foglalkozott.

Már hallgató korában tevékenye-
ken részt vett a Magyar Földmérési, 
Térképészeti és Távérzékelési Társaság 
munkájában, a nemzetközi kapcsola-
tok építésében. 1992-től a FIG Magyar 
Nemzeti Bizottság titkára volt, 2011-
től pedig elnöke. Kezdeményezője, 
illetve szervezője volt több sike-
res hazai és nemzetközi szakmai 
rendezvénynek.

1997 februárjában hívták az agrár-
tárca Földügyi és Térinformatikai 
Főosztályára, hogy projektmenedzser-
ként vegyen részt a PHARE-projektek 
megvalósításában. Azóta is az 
Agrárminisztérium munkatársa. 

Első projektje a földhivatali háló-
zati infrastruktúra kialakítása, a 
TAKARNET-rendszer létrehozása volt. 
A rendszer a folyamatos továbbfej-
lesztéseknek köszönhetően egyre szé-
lesebb körű elektronikus szolgáltatá-
sokat nyújt jelenleg is. Minisztériumi 
munkája során részt vett a földhiva-
talok számítógépesítési programjá-
ban, és külföldi szakértőkkel dolgozott 
együtt a magyar ingatlan-nyilvántar-
tási rendszer fenntarthatóságának fej-
lesztésén. Feladatai között szerepel a 
földügyi szakterület fejlesztéseinek 
tervezésében és megvalósításában 
való közreműködés és ehhez kapcso-
lódóan az ingatlan-nyilvántartási, 
földmérési, térinformatikai szakterü-
letet érintő eljárásokban való jogalko-
tói, jogalkalmazói munka. Irányítja 
az Agrárminisztérium Földügyi 

és Térinformatikai Főosztálya 
Földmérési és Térinformatikai 
Osztályának munkáját.

Számos, a földügyi szakigazgatást 
érintő stratégiai anyagot, fejlesztési 
koncepciót, tanulmányt, projektpá-
lyázatot készített, valamint együttmű-
ködött más tárcákkal a közigazgatás 
különböző területein az ügyfeleket 
és a közigazgatási szervezeteket egy-
aránt terhelő mechanizmusok fel-
számolásában, az adminisztratív 
terhek csökkentésében, a közigaz-
gatási eljárások egyszerűsítésében. 
Közreműködik a nemzeti téradat-inf-
rastruktúra kialakítását célzó törek-
vésekben, az INSPIRE-direktíva hazai 
megvalósításában, nemzeti kapcsolat-
tartóként. Emellett évek óta képviseli a 
szakterületet nemzetközi szervezetek-
ben és rendezvényeken; nemzetközi 
kötelezettségekből adódó feladatokat 
is ellát. 

Több oktatási anyagot és egy szak-
középiskolai tankönyvet írt a föld-
mérő- és térképésztechnikusok szá-
mára. Száznál több cikk, tanulmány 
szerzője, rendszeres előadója a külön-
böző hazai és nemzetközi szakmai 
rendezvényeknek.

Eredményes szakmai tevékenysé-
gét Térinformatika kiválósági díjjal, 
Miniszterelnöki Oklevéllel, 2011-ben 
pedig a Magyar Ezüst Érdemkereszttel 
ismerték el.

*
Dr. Csemniczky László 1963 szept-

emberétől a Kartográfiai Vállalat 
ösztöndíjasaként az Építőipari 

Zalaba Piroska átveszi a Lázár deák emlékérmet dr. Ádám Józseftől 
(Fotó: HBA)

Dr. Csemniczky László a Márton Gyárfás-emlékérem átvétele után 
(középen) dr. Ádám József (balról) és dr. Ferencz József (jobbról) 

társaságában (Fotó: HBA)
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és Közlekedési Műszaki Egyetem 
Mérnöki Karának hallgatója volt. 
Építőmérnöki oklevelét 1968-ban 
szerezte meg a Budapesti Műszaki 
Egyetemen. Majd ugyanitt 1977-
ben geodéziai automatizálási szak-
mérnöki oklevelet, majd 1982-ben 
műszaki doktori címet szerzett.

1968–1980 között a Kartográfiai 
Vállalat 1. sz. Felmérési osztályán 
kirendeltségvezető mérnök, majd 
műszaki ellenő és, csoportvezető. Külső 
oktató az Asztalos János Kertészeti és 
Földmérési Szakközépiskolában.

Geodéziai munkái külföldön: 
Ausztria, NSZK, Nigéria, Líbia.

1980–1982 között a Budapesti 
Geodéziai és Térképészeti Vállalat 
műszaki fejlesztőmérnöke, majd 
1982 szeptemberétől a Budapesti 
Műszaki Egyetem Általános Geodézia 
Tanszékének egyetemi adjunktusa. 
Oktatói feladata az építő- és építész-
mérnök hallgatók, majd a szakmér-
nökök oktatása.

15 éven át a német nyelvű 
Vermessungskunde I-II tantárgy 
előadója. Az 1990-es évek köze-
pén tanszékvezető-helyettesi felada-
tokat is ellátott. Óraadó oktató a 
Neumann János Számítástechnikai 
Szakközépiskolában.

1990–1995 között a tervezett buda-
pesti világkiállítás geodéziai mun-
káit irányító Expo-Geo Kft. műszaki 
vezetője.

1984-től földmérő irodát indított, 
amelynek utódaként 1993-ban meg-
alakította a DigiKom Geodéziai és 
Térinformatikai Kft.-t. Ennek az ala-
pítása óta ügyvezető igazgatója.

Széles körű nemzetközi kapcsolato-
kat alakított ki, 1983–1986 között a 
FIG (Nemzetközi Földmérő Szövetség) 
6. Engineering Surveys Commission 
titkára, a torontói kongresszus mér-
nökgeodéziai előadássorozatának 
szervezője, 1988–1993 között a FIG 
CAD/CAM ad hoc bizottság elnöke.

1990-ben alapító tagja a Magyar 
Mérnöki Kamara Földmérő és 
Térképész Tagozatának. 1993-tól 
részt vesz az akkor még egyesületként 
működő Kamara, majd Mérnök Egylet 
munkájában a tagozat elnökségi tag-
jaként. A köztestületként működő 
Magyar Mérnöki Kamara megala-
kulása óta személye meghatározó 

a Geodéziai és Geoinformatikai 
(korábban Földmérési, Térképészeti 
és Térinformatikai) Tagozat tevékeny-
ségében. 1997-től a tagozat elnökhe-
lyettese, majd 1999–2005 között a 
tagozat elnöke, 2005–2009 között 
alelnöke. A 12 évi tagozati tisztség-
viselői munkája hozzájárult ahhoz, 
hogy a geodéziai szakterületen is ren-
deződtek a korábbi zavaros jogosult-
sági viszonyok. Kamarai tevékenysé-
géért 2010-ben elsőként részesült a 
Hazay István-díjban.

2016-tól a Földmérő Minősítő 
Bizottság tagja.

A Magyar Mérnöki Kamarában 
végzett munka mellett más hazai 
egyesületekben is aktív tevékenységet 
végez. Az amerikai központú nemzet-
közi a GITA (Geospatial Information 
& Technology Association) szerve-
zet magyarországi tagjának, a GITA 
Műszaki Térinformatika Egyesületnek 
az alapítója és az 1993-ban történt 
alapítástól 25 éven át az elnöke.

Korábban a Magyar Földmérési 
Térképészeti és Távérzékelési Társaság 
elnökségi tagja volt, 25 éven át 
a Mérnökgeodéziai szakosztály 
elnökeként.

A DigiKom Kft. a Geodéziai és 
Geoinformatikai Vállalkozások 
Egyesületének tagja.

2005-től folyamatosan részt vesz az 
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos 
Társaság (EMT) Földmérő-találkozóin, 
az anyaországi delegáció egyik szer-
vezője. 2019. májustól az EMT tiszte-
letbeli tagja.

Tervezői és szakértői engedélyei: 
GD-T geodéziai tervező, GD-Sz mér-
nökgeodéziai szakértő, ingatlanren-
dező-földmérő minősítések.

Kitüntetései: 1970-es években 
háromszor Kiváló dolgozó, 1975 a 
Térképészet kiváló dolgozója, 1985 
Rektori dicséret, 2006 Pedagógus 
szolgálati emlékérem, 2017 az Építők 
Napján FM Miniszteri Elismerő 
Oklevél. Szakmai pályafutása során 
32 magyar nyelvű és 14 idegen nyelvű 
publikációja jelent meg.

*
Budaházy Endre László 1944. 

január 13-án született Szent László 
városában, Nagyváradon. Elemi és 
középiskolai tanulmányait szülővá-
rosában végezte, és 1961-ben sikeresen 

leérettségizett. Utána felvételt nyert a 
komoly hagyományokkal rendelkező 
nagyváradi Építészeti Technikum 
topográfiai szakára. Hároméves 
technikumi tanulmányai során meg-
ismerte a földmérés alapvető felada-
tait és azoknak, a korra jellemző 
szakmai megoldásait, módszereit. A 
tanulás mellett a sport már gyerek-
korában felkeltette érdeklődését, a 
vívásban már 14 éves korában jeles-
kedett, és egyéniben ifjúsági országos 
5. helyezést ért el. A sport és a tanulás 
jól jellemezte ifjúkori tevékenységét, 
és meghatározta jellemének alakulá-
sát. A technikumi tanulmányait befe-
jezve a bukaresti Építészeti Egyetem, 
Út, Híd és Geodézia Karán folytatta 
tanulmányait, ahol bővítette és elmé-
lyítette szakmai ismereteit. Egyetemi 
tanulmányait befejezve, 1969-ben 
sikeresen megvédte diplomamun-
káját, mérnöki oklevelet szerzett, és 
kiváló tanulmányi eredményeinek 
köszönhetően gyakorló tanársegédi 
állást kapott. Egyetemi évei alatt a 
tanulás mellett továbbra is sportolt 
a Bukaresti Egyetem csapatában, és 
többször is országos második helye-
zést értek el. Az öt egyetemi év után 
a sport még négy évig Bukaresthez 
kötötte. A kötelező katonai szolgálata 
után 1970-ben mint geodéta helyezke-
dett el a bukaresti Geológiai Kutató 
Intézetnél.

1973-ban visszatért szülővá-
rosába, és a Megyei Kataszteri és 
Területrendezési Hivatalban dolgo-
zott. 1974–1977 közötti időszakban 
a Megyei Vízügyi Főigazgatóság terve-
zőmérnöke volt. 1977 és 1980 között 
a Bihar megyei Gyümölcs Kutató 
és Termelő Központ tervezőmér-
nöke. Áthelyezése után, 1980–1991 
között, a pitesti testvérvállalatnál 
azonos beosztásban tevékenykedett. 
1991-ben végleg hazatért, és kine-
vezték a Bihar Megyei Kataszteri és 
Területszervezési Hivatal főmérnöké-
nek. Ekkor kezdődött a mezőgazda-
sági és erdős területek visszaszolgál-
tatása és a volt tulajdonosok birtokba 
helyezése. Bonyolult és nehéz szak-
mai feladat, amelynek megszerve-
zése és lebonyolítása az ő hatáskö-
rébe tartozott. A szakmát is utolérő 
digitális technológiára való átté-
rés kényszere ebben a beosztásban 
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találta meg. Felismerte a technoló-
giai váltás szükségességét, és 1966-
tól kezdve, fokozatosan kapcsolatot 
épített dr. Márton Gyárfás profesz-
szorral, a GEOTOP Kft. által kidolgo-
zott digitális technológia fokozatos 
elsajátítása és bevezetése érdekében. 
1999-ben kinevezték a Bihar Megyei 
Kataszteri és Területszervezési 
Hivatal igazgatójának. Főmérnöki és 
igazgatói tevékenysége idején folya-
matosan támogatta a szakmai fej-
lődésben az időszerűvé vált digitá-
lis technológiák kialakítása terén 
elért eredmények alkalmazását az 
általa vezetett intézmény feladata-
inak optimális megoldása érdeké-
ben. Részt vállalt a magyar szakmai 
közösség építésében. Főmérnökként 
támogatta a Bihar Megyei Kataszteri 
és Területszervezési Hivatal és a 
Veszprém Megyei Földhivatal közti 
kapcsolat kialakítását, és aktívan 
részt vett az 1998-ban megvalósult 
kölcsönös látogatásban.

2001–2002 között az újonnan 
alakult Bihar Megyei Kataszteri 
és Ingatlannyilvántartási Hivatal 
vezérigazgatója, majd 2002–2007 
között pedig a hivatal tanácsadója 
volt. 2007-től nyugdíjasként fog-
lalkozik a szakmai újdonságok 
megismerésével.

1991 és 2002 között, mint igazság-
ügyi szakértő is becsülettel végezte a 
rábízott feladatokat. 

Budaházy Endre László gazdag 
szakmai életpályával rendelkezik, 
aki mindig nyitott volt az újra, sze-
rette a pontosságot, a szakmai igé-
nyességet, a vezetésben a csapatszel-
lemet. Amíg az egészsége engedte, 
az EMT tevékenységének aktív 
részvevője volt. Budaházy Endre 
László méltán nyerte el a Márton 
Gyárfás-emlékplakettet.

*
A nyitó plenáris ülést dr. Ádám 

Józsefnek az Európai Földmérők 
Szövetsége által – halálának 100. 
évfordulóján – az év földmérőjévé 
választott Eötvös Loránd életét és 
tevékenységét bemutató előadása 
zárta.

Ebéd után a Vándorgyűlés díszülé-
sen emlékezett meg az önálló magyar 
katonai térképészet megalakulásának 
100. évfordulójáról. A plenáris ülés 

keretében a katonai térképészet mun-
katársai nyolc előadásban mutatták be 
a szolgálat múltbeli és jelenlegi tevé-
kenységét, elért eredményeit:

 – Koós Tamás alezredes (MH 
GEOSZ): 100 év a katonai topográ-
fiai térképeken

 – Kovács Ervin (HM Zrínyi Nonprofit 
Kft.): A katonai térképészeti adatbá-
zisok aktuális kihívásai

 – Nyerges János (HM Zrínyi 
Nonprofit Kft.): A DITAB-50 kiala-
kítása

 – Rostás Sándor őrnagy (MH 
GEOSZ)): A DITAB-50 automatikus 
kartografálásának lehetőségei

 – Réti Petra százados (MH GEOSZ): 
Automatikus generalizálás kialakí-
tása

 – Molnár József alezredes (MH 
GEOSZ): A légi távérzékelés enge-
délyezése és a távérzékelési adatok 
használatának rendje

 – Molnár Otília (HM Zrínyi 
Nonprofit Kft.): Távérzékelés a HM 
Zrínyi Nonprofit Kft.-nél

 – Simon Péter (HM Zrínyi Nonprofit 
Kft.): Magyarország hajózható vizei-
nek felmérése

A díszülést követően a konferencia 
két szekcióban folytatta a munkáját. A 
1. szekció előadói között üdvözölhet-
tük a meghívott külföldi vendégeket, 
akik előadásaikkal betekintést adtak a 
szomszédok kataszteri és földmérési 
tevékenységébe.

A délutáni szekciók programja a 
következő volt:

1. SZEKCIÓ: Nemzetközi 
földmérési kitekintés

 – Hedviga Májovská (SSGT): Szlovák 
kataszter és térinformatika

 – Dr. Suba István (EMT Földmérő-
szakosztály): Ingatlan-nyilvántartás 
és kataszter Romániában

 – Dr. Balla István főigazgató-helyet-
tes (Nemzeti Agrárkutatási és 
Innovációs Központ): Versenyfutás 
a klímaváltozással

 – Dr. Rákossy Botond (EMT 
Földmérőszakosztály): A román 
kataszter aktuális problémái és 
kudarcai.

 – Iván Gyula  (Lechner 
Tudásközpont): A modern katasz-
teri rendszerek felépítése

2. SZEKCIÓ: Térinformatikai 
fejlesztések és földmérés

 – Dr. Siki Zoltán (BME ÁFT): Nyílt 
forráskódú térinformatikai megol-
dások

 – Dr. Busics György (ÓE ARMK GI): 
A méretarány-tényező és néhány 
földmérési gyakorlati vonatko-
zása

 – Varga Norbert (Lechner Tudás-
központ): Még egy kis IRM

 – Kolesár András (Lechner Tudás-
központ): Földmérési alappontok 
közösségi helyszínelése

A baráti vacsorán (Fotó: HBA)
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 – Kuszinger Róbert Ázsiai közép-
kori településszerkezet rekonstruk-
ciója LIDAR-képekről, statisztikai 
módszerekkel

A konferencia első napját a hagyo-
mányos baráti vacsora zárta, amely 
a Csabagyöngye Kulturális Központ 
szépen feldíszített nagytermében 
volt.

A konferencia második napjának 
feszített programja két rövid kávészü-
nettel és egy egyórás ebédszünettel 
reggel kilenctől délután ötig tartott, hat 
szekcióülésre és záró plenáris ülésre 
bontva.

3. SZEKCIÓ: Földügyi és 
ingatlanügyi kérdések

 – Rácz Kálmán (JNSZ MKH KJH 
FO): A „másadik” számú tudákosság 
a „föld-mérés” 

 – Dr. Sóvári Tibor (BM KH ÉFFFO): 
A földügyi igazgatás aktualitásai

 – Gábor Sándor (BM KH ÉFFFO): A 
8/2018. (VI. 29.) AM-rendelet válto-
zásai és gyakorlati alkalmazása 

 – Cebei Márk Dániel – Kozári 
Ágnes (Lechner Tudásközpont): 
Földmérő-építész együttműkö-
dés a tervezési, kitűzési feladatok 
során

 – Sándor József (HM ELV Zrt.): 
Alaprajzok a nyolcas szorításában

4. SZEKCIÓ: Geodézia az 
energiaszektorban és más 
mérnöki kihívások

 – Kálmán Veronika (MOL Nyrt.): 
Összefüggések és ellentmondások – 
Bányászat vs. ingatlan-nyilvántartás 

 – Egly Ádám (RoaData Consulting 
Kft.): RIEGL lézerszkenner- megol-
dások műszaki felmérésekhez és új 
GNSS-eszköz az EMLID-től

 – Kővári Tamás (EV): Helyszínelés 
és konfliktuskezelés

 – Kolesár András (Lechner 
Tudásközpont): Közösségi adatgyűj-
tés a levegőből

5. SZEKCIÓ: Korszerű mérési 
és adatgyűjtési módszerek

 – Bartha Csaba (Navicom Bt.): 
Digitális világunk

 – Dr. Páll Dávid (Leica GH Kft.): 
Közműkutatás okosan, avagy 
roncsolásmentes talajtérképezés 
geodéziai pontossággal

 – Érsek Ákos (GPSCOM Kft.): „GO 
GET GEO”

 – Tóth Attila (RACKARTO Kft.): 
SLAM LIDAR mindenkinek

 – Németh Zoltán (Infobex Kft.): 
Geodéta-NET szemszögéből az 
RTK-szolgáltatás jelene, jövője 
Magyarországon

 – Péter Tamás – Sáfár Tamás (Leica 
GH Kft.): Miért NE használj pontfel-
hőt?!

6. SZEKCIÓ: 3D-s 
mérnökgeodéziai megoldások

 – Hajtman Zoltán (BM KH ÉFFFO): 
A drónok felhasználásának lehető-
ségei a földhivatali osztályoknál

 – Lehoczky Máté (Pannon Geodézia 
Kft.): Pilóta nélküli légi járművek a 
földmérésben

 – Csörgits Péter (Geodézia Zrt.): 
Pontfelhők integrációja és pontos-
sági vizsgálata

 – Homonnay Zsombor (FTV Zrt.): 
Mérnökgeodéziai feladatok a Puskás 
Ferenc Stadion kivitelezése során 

 – Stenczel Sándor (UVATERV Zrt.): 
3D-s technológiák alkalmazása az 
UVATERV Zrt. geodéziai munkái-
ban

 – Pintér Gyula (Geoform MS Kft.): 
3D-s térhatárok

7. SZEKCIÓ: Geodézia a 
gazdasági fejlődésért

 – Dr. Mihály Szabolcs – dr. 
Remetey-Fülöpp Gábor – Palya 
Tamás (MFTTT): A világ és szak-
mánk fenntartható fejlődése

 – Kecskés Márton (Kecskés Mérnöki 
Iroda): A 2018 őszi frankfurti 
INTERGEO újdonságai

 – Vidovenyecz Zsolt (Mott Mac-
Donald Mo. Kft.): Fenntarthatóság  
a földmérésben – előadás, ami NEM 
a környezetvédelemről szól

8. SZEKCIÓ: Ifjúsági szekció
 – Pál Márton (ELTE TGT): Nagy pon-

tosságú GPS térképi adatbázis kísér-
leti alkalmazása az autonóm jármű-
technológiában 

 – Leel-Őssy Dániel (ÓE ARMK GI): 
Zöld infrastrukturális tematikus tér-
kép az adatgyűjtéstől a lekérdezé-
sig

 – Nagy Nándor Antal (BME ÁFT): 
Mobil térképező rendszer vizsgá-
lata úttervezési alaptérkép készítése 
szempontjából

 – Horváth Viktor Győző (BME 
FTT): Szélerőművek vizsgálata tér-
informatikai módszerekkel

ZÁRÓ PLENÁRIS ÜLÉS
 – Homolya András mestertanár 

(BME Általános- és Felsőgeodézia 
Tanszék): Te tudod mik ezek az 
érdekes pontjelek és falitáblák 
Budapesten?"

 – Hajtman Zoltán (BM KH ÉFFFO): 
Békéscsaba újratelepítésének  
300. évfordulója (Békéscsaba régi, 
kézírásos térképekeinek áttekin-
tése)

 – Dobai Tibor főtitkár (MFTTT): 
Zárszó

*

Műszerbemutató
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A szerény záró büfévacsora ötven fő 
körüli résztvevőjét feldobta a tom-
bolasorsolás (az előző napi baráti 
vacsora elmaradt programpontja), 
ahol a támogatók által felajánlott aján-
déktárgyak találtak gazdára. Ezt köve-
tően egy kb. háromórás borséta – a 
„Borháló üzlet” által kínált borok kós-
tolásával kombinált városnéző túra 
– keretében ismerkedhettek meg a 
város nevezetességeivel a kirándu-
lás idejére még Békéscsabán maradt 
konferencia-résztvevők.

A hagyományos záró kirándulás 
programján július 6-án a gyulai Almásy-
kastély látogatása szerepelt. A gyönyö-
rűen helyreállított épületben beren-
dezett kiállításon nem csak a főúri 
életforma ismerhető meg különböző 
interaktív eszközök segítségével, 
hanem az egykori kastély életét „lát-
hatatlan motorként” működtető cse-
lédség mindennapjaiba is betekintést 
nyerhettünk, sőt, magunk is kipróbál-
hattuk, milyen teendőik voltak.

Az MFTTT 32. Vándorgyűlésén 
elhangzott előadások anyaga a 
Társaság honlapján elérhető. A hon-
lap Képtár rovatában Hodobay-
Böröcz András fényképalbumba 

foglalt fotóin követhetők a három 
nap eseményei.

A beszámolót összeállí-
totta: Buga László

A városnézők a földmérőszobornál (Fotó: Buga)

Az Almásy kastély Gyulán (Fotó: HBA)
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EMT 20. Földmérő-találkozó, 
Marosvásárhely

1. kép Marosvásárhely címere

Az Erdélyi Magyar Műszaki 
Tudományos Társaság (EMT) 
Földmérőszakosztálya május 23–26. 
között Marosvásárhelyen tartotta a 
jubileumi 20. Földmérő-találkozót. 
A jubileumi találkozó tiszteletére a 
Magyar Földmérési, Térképészeti 
és Távérzékelési Társaság (MFTTT) 
és az EMT az előző 19 találkozó 
bekösztőjéből és képanyagából fotóal-
bumot állított össze DVD-melléklettel, 
amelyet a résztvevők a regisztrációnál 
vehették át.

A találkozó meghirdetett fő témája: 
„Az aktuális földmérési feladatok opti-
mális megoldása: megvalósítandó cél 
és elérhető sikerforrás.” A témaválasz-
tás egyenes folytatása a korábbi talál-
kozók témáinak, amelyek a korszerű 
műszerek, eszközök és technikai 

fejlődés folyamatos kihívásaira, szak-
mai megoldásaira keresték és adták 
meg a válaszokat.

A találkozón 105 regisztrált fő vett 
részt, de a konferencián többen vol-
tak kíváncsiak a szakmai előadásokra. 
Az első nap a megérkezésé és az ismé-
telt találkozás fölött érzett örömé volt. 
A második napon – pénteken – 12 
szakmai előadás hangzott el a szállás-
helyül is szolgáló Hotel Continental 
konferenciatermében.

A konferenciát Ferencz József, az 
EMT Földmérőszakosztályának elnöke 
nyitotta meg, majd az elnökség tagjai 
üdvözölték a résztvevőket. A konfe-
rencia résztvevőit külön köszöntötte 
Makkai Gergely, Marosvásárhely alpol-
gármestere, aki örömmel üdvözölte 
azt, hogy a műszaki tanácskozás ezt a 
nagy múltú várost ismét a konferencia 
helyszínéül választotta.

Mint ismeretes Márton Gyárfás pro-
fesszor emlékére az EMT és az MFTTT 
emlékérmet alapított, amelyet egyik 
évben az erdélyi találkozón (az erdé-
lyi megnevezésbe a Partiumot is bele-
értjük), másik évben az MFTTT ván-
dorgyűlésén adnak át az arra érdemes 
erdélyi és magyar földmérőnek. Idén 
az átadás Békéscsabán, az MFTTT 32. 
vándorgyűlésén történt meg; a sorban 
ez a hetedik alkalom. Erdélyi részről 
Budaházi Endre Lászlót, magyar rész-
ről pedig dr. Csemniczky Lászlót tar-
tották érdemesnek a Márton Gyárfás-
emlékéremmel való kitüntetésre.

Az EMT elnöksége és a 
Földmérőszakosztály vezetése úgy dön-
tött, hogy dr. Csemniczky Lászlónak 
az EMT tiszteletbeli-tagja címet ado-
mányozza. Az ezt igazoló oklevelet dr. 
Köllő Gábor az EMT elnöke adta át.

Az üdvözléseket és a kitüntetés 
átadását a szakmai előadások követ-
ték, összesen tizenkettő. A délelőtti 
szekció levezető elnöke Ferencz 
József volt. Elsőnek Ádám József aka-
démikus, egyetemi tanár (BME) az 
Eötvös Loránd a 2019. év Európai 
Földmérője címmel tartott elő-
adást (lásd Nemzetközi Földmérők 
Hete – USA, Európai Földmérők és 
Geoinformatikusok Napja – Budapest, 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, már-
cius 21., Földmérők Világnapja – 
minden év március 21., Geodézia 
és Kartográfia szakmai folyóirat, 
2019/2).

A műholdas gravimetria helyzete 
az Eötvös jubileumi évben című, 
Földváry Lóránt és társai által készí-
tett tanulmány Eötvös Loránd hagya-
tékának tekinthető műholdas gra-
vimetria közelmúltját és jelenét 
dolgozta fel és mutatta be a szép számú 
hallgatóságnak.

Az önálló magyar katonai térképé-
szetet az 1919. február 4-én kiadott 
hadügyminiszteri rendelet hívta 
életre. Az eltelt száz évben a magyar 
katonai térképészetet hazai és nem-
zetközi területen is a térképész közös-
ség elismert és megbecsült tagjaként 
tartják számon, elismerik kimagasló 
eredményeit. Az évforduló alkalmá-
ból az évszázados teljesítményt közel 
500 oldalas könyvben foglalták össze. 
A Százéves az önálló magyar katonai 
térképészet című könyvet Buga László 
ny. ezredes, a könyv alapítószerkesztője 
ismertette.

2. kép. A konferencia elnöksége (balról: dr. Makkai Gergely, Marosvásárhely alpolgármestere, dr. 
Köllő Gábor, az EMT elnöke, dr. Ferencz József, az EMT Földmérőszakosztály elnöke, dr. Ádám 

József akadémikus, az MFTTT elnöke)

3. kép Csemniczky László átveszi az oklevelet
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Huszonöt év egy munkaterületen 
igen tiszteletre méltó, különösen, ha 
az egy különös és érdekes, nemzet-
közi kihívásokat is magába foglaló 
területen telt el. Varga Norbert, aki a 
magyar államhatárral kapcsolatos fel-
adatok ellátását 25 éve műveli, 25 év az 
államhatár szolgálatában című elő-
adásában az államhatárral kapcsolatos 
munkálatok sokszínűségét és szépsé-
gét tette közkincsé.

Eppur si muove! – (És mégis mozog 
– a Föld) jelentette ki Galileo Galilei 
az 1640-es évek elején. Ugyanezt tartja 
Rákossy Botond József is, aki az ezzel 
a címmel megtartott előadásában azt 
mutatta be, hogy a Föld kéreglemezei-
nek évi relatív 2,5 cm sebességű moz-
gása következményeként a korábban 
meghatározott alappontok ismételt 
meghatározásakor több centiméteres 
eltérések mutathatók ki. Huszonkilenc 
Hargita megyei templom tornyának 
ismételt meghatározásával az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Műszaki Kar gya-
korlaton lévő diákjaival 2015-ben 
végeztek ezirányú vizsgálatot.

A délelőtt elhangzott öt eladás után, 
de még az ebéd előtt a nevezetes Teleki 
Téka és Bolyai Múzeum meglátogatása 
következett. A Teleki Téka gróf Teleki 
Sámuel (1739–1822) erdélyi kancellár 
híres könyvgyűjteményéből jött létre. 
Teleki hat évtizeden keresztül Európa-
szerte vásárolta a könyvnyomtatás óta 
megjelent jelentős könyveket. A szá-
mára kedves könyveket utazásai során 
is magával vitte. A közel negyvenezer 
kötetet tartalmazó könyvtárt a nagykö-
zönség számára 1802-ben megnyitotta. 

A könyvtárban számos, nagyértékű 
régi könyv tekinthető meg.

Az épület másik részében található 
a Bolyai Emlékmúzeum, amely Bolyai 
Farkasnak (1775–1856) és fiának, 
Bolyai Jánosnak (1802–1860), a leg-
nagyobb magyar matematikusnak állít 
emléket. Bolyai János az euklideszi geo-
metriától eltérő ún. abszolút geomet-
riát alkotta meg. Temesvárról apjának 
írt levelében, 1823. november 3-án adta 
hírül az első nemeuklideszi geometria 
alaptételének felfedezését: „Semmiből 
egy új, más világot teremtettem.” A 
Teleki Téka előtti Bolyai téren látható 
a pszeudoszféra térbeli megjelení-
tése (l. még a VIII. Földmérőtalálkozó, 
Marosvásárhely, 2007), továbbá a téren 
található a Bolyai Farkas Líceum (itt 
tanított, és itt tanult fia is), a bejárattal 
szemben pedig a két Bolyai 1957-ben 
készült szobrát helyezték el.

A délutáni szekcióban, amelynek 
levezető elnöke Mihály Szabolcs volt, 
hét előadás hangzott el. Elsőként Siki 
Zoltán és szerzőtársa által szerkesz-
tett GeoEasy, Geodéziai számítások 
szabadon című előadás hangzott el. A 
GeoEasy licencét 2017 februárjában 
változtatták nyílt forráskódúvá, amely-
lyel a geodéziai alapszámítások mellett 
hálózatkiegyenlítés, DTM-ek létreho-
zása és regressziós alakzatok illesztése 
is megoldható.

Kolesár András a Térinformatikai 
adatok verziókezelése címmel tartott 
előadást. A térinformatikai adatbázi-
sok alapvető követelménye, hogy a vál-
tozások nyilvántartása visszakereshető 
módon történjen, mert nem csak azt 

szeretnénk tudni, hogy most mi van, 
hanem azt is, milyen változások követ-
kezménye a jelenlegi állapot.

Két jelentős folyó, a Duna és a Tisza 
halad át Magyarországon. A folyók víz-
járása meghatározza a mellettük élők 
helyzetét, ezért fontos a környezet víz-
szintes és magassági viszonyainak pon-
tos ismerete. A XVIII. század második 
felében elkezdődtek a felmérések a 
folyószabályozások tervezése érdeké-
ben, majd a XIX. század elején kitel-
jesedtek a felmérések. A folyók men-
tén végzett szintezéseket Homolya 
András Árvizek és szintezések 
Magyarországon című előadásában 
mutatta be. Az előadásban elsősorban 
a Duna mentén és a fővárosban vég-
zett szintezésekről esett szó. Hodobay-
Böröcz András további adalékot szol-
gáltatott a témához a Tisza-szabályozás 
érdekében végzett szintezések egy, 
Szolnokon ma is látható, az 1830-as 
években létesített Vásárhelyi-féle szin-
tezési alappont ismertetésével.

Magyarországon a kisebbségi 
nyelvű hivatalos földrajzi nevek lét-
rehozása és nyilvántartásba vétele 
303/2007. (XI. 14.) korm.-rendeletben 
szerepel. 1979 óta számos kisebbségi 
helységnevet helyeztek ki kisebbségi 
lakosságú településeken. A Központi 
Statisztikai Hivatal a felelős a hiva-
talos közlönyben való közzététe-
lért (Magyarország Helységnévtára), 
ez az egyetlen létező hivatalos lista 

4. kép. A konferencia résztvevői

5. kép A két Bolyai szobra a Bolyai téren
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a kisebbségi helynevekről, ame-
lyek nemzetiségi neveinek megál-
lapításához a Földrajzinév-tár ada-
tait is felhasználják. A feladatokról 
és megoldásokról A nemzetiségi 
helységnevek hivatalos használata 
Magyarországon című előadásában 
Sasi Attila számolt be.

Az eddigi gyakorlatot folytatva a 
tanulóifjúság is hozott magával érde-
kes előadást. Sulyok Ádám, Fekete 
Nándor és szerzőtársai által jegyzett, 
a Hőlégballonok repülési útvonalá-
nak meghatározása mobiltelefonok 
GPS-vevőivel: első eredmények című 
dolgozatukban az okostelefonok adta 
eredményeket hasonlították össze 
közepes kategóriájú vevők eredmé-
nyeivel, megállapítva, hogy ezekkel az 
eszközökkel közel azonos megbízha-
tósággal határozhatók meg a hőlég-
ballonok útvonala. Az egyes eszközök 
közötti több méteres eltérések félre-
tájékoztathatják a hőlégballon-verse-
nyek résztvevőit.

Technológiánkban alkalmazott, 
folyamatosan felújított photomodeler 
programrendszer az új, hatékony 
szakmai megoldásainak forrása 
című, Erdélyi Marcell és Ferenc József 
által készített, Erdélyi Marcell által köz-
readott előadásban vállalkozásuk 3D-s 
technológiájában alkalmazott foto-
grammetriai programrendszer időbeli 
fejlődését, valamint a legújabb fejlesz-
téseket, a készíthető termékek lehetsé-
ges változatait mutatták be.

Az utolsó előadást is az előzőekben 
említett szerzőpáros készítette, ame-
lyet – a még mindig szépszámú – hall-
gatósággal Ferencz József ismertetett. 
A MASTER CAD Kft. termék-előállí-
tási lehetőségei és a megrendelők igé-
nyei közötti kapcsolat című dolgozat 
a vállalkozás kisebb-nagyobb sikerrel 
megvalósított fejlesztéseiből fakadó 
szakmai lehetőségeit, valamint szol-
gáltatásuk iránti megrendelői igények 
közötti viszonyt közgazdasági módsze-
rekkel elemezte.

Az idő előrehaladtával a hallgatósá-
gon talán a fáradság jelei mutatkoztak, 
mert senki nem élt a felkínált kerek-
asztal beszélgetés lehetőségével. Az is 
lehet, hogy lélekben már készültek az 
esti díszvacsorára, amely természete-
sen a beharangozott időben meg is kez-
dődött. Pohárköszöntőt Ferencz József 

és Ádám József elnök 
urak mondtak, majd a 
szereplés lehetőségét 
átengedték a Kisbekecs 
Néptáncegyüttesnek, 
akik fergeteges közép-
erdélyi táncokat mutat-
tak be. A vacsora 
során felszolgált étkek 
tetszetősek, ízletesek 
voltak. Ital is volt elég-
séges, folytak a beszél-
getések, zajlott az infor-
mációcsere , a tánc 
sem maradt el, min-
denki jól érezte magát. 
E sorok szerzője nem 
tudja meddig tartha-
tott a kikapcsolódás, de mintha a szál-
lásunk hajnali 2-3 körül csendesedett 
volna el.

Másnap, szombaton a későn fekvők-
nek nehéz lehetett a „korai” kelés, de hát 
a szakmai kirándulás tervezett indulása 
helyi idő szerinti 9 óra volt, amit a szer-
vezők be is tartottak. Szakmai kirándu-
lásunk Marosvásárhely – Gernyeszeg 
(Teleki-kastély) – Marosvécs 
(Kemény-kastély) – Nyárádszereda 
– Erdőszentgyörgy (Vigadó Étterem, 
ebéd) – Erdőszentgyörgy (Rhédey-
kastély, református templom) – 
Kelementelke (Petry pincészet) – 
Marosvásárhely útvonalat követte 
(összesen 146 km).

A 2007-ben a Marosvásárhelyen tar-
tott VIII. Földmérőtalálkozóhoz tar-
tozó szakmai kirándulás alkalmából 
már jártunk Gernyeszegen, a Teleki-
kastélyban, de akkor még iskolaként 
funkcionált, most azonban már korábbi 
tulajdonosaiknak birtokában van, akik 
a kastélyt megnyitották a látogatók 
előtt. Igaz, maga az épület zárva volt, 
de odaérkezésünk előtti napokban – 
a díszítésekből következtethetően – 
esküvőt is tartottak. Maga a kastély 
U alakú, terveit Mayerhoffer András, 
a gödöllői Grassalkovics-kastély ter-
vezője készítette. A kastély egyemele-
tes, középen kupolaszerűen kiemelke-
dik. Az épületben 52 szoba, 365 ablak 
van, ami az év naptári beosztásának 
felel meg. A kastélytól nem messze 
van a református templom, amelyben 
I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem kan-
cellárja Teleki Mihály és felesége Veér 
Judit nyugszik.

Marosvécsen a reneszánsz Kemény-
kastélyt látogattuk meg, amelyet a 
Kemény család 2014-ben vehetett 
ismét birtokba. Korábban elmegyógy-
intézet működött benne. A négy sarok-
bástyás kastélyban tartotta találkozóit 
Kemény János író (1903–1971), aki 
létrehozta az erdélyi magyar irodalmi 
társaságot. A társaság által szerkesztett 
Erdélyi Helikon volt a két világháború 
között megjelent legjelentősebb erdé-
lyi magyar kulturális lap. A kastélyhoz 
tartozó egykori angolparkban nyug-
szik Kemény János és cegei gróf Wass 
Albert író (1908–1998). Ferencz József 
és Ádám József elnök urak az EMT és 
az MFTTT nevében koszorút helyeztek 
el Wass Albert síremlékére. A sírhelyek 
közelében látható kőasztalt Kós Károly 
Kuncz Aladár emlékére tervezte, aki az 
Erdélyi Helikon főszerkesztője is volt.

Marosvécsről Nyárádszeredán 
keresztül Erdőszentgyörgy felé tartot-
tunk. Felkért idegenvezetőnk egy saj-
nálatos eset miatt visszaadta a megbízá-
sát, de volt egy kisegítőnk, nevezetesen 
Máté Sándor erdélyi földmérő bará-
tunk, aki nyárádszeredai születésű, jó 
ismerője a környéknek, gyermekkora 
kedves helyeinek, így az ő tolmácsolá-
sában kaptunk információt a Nyárád 
mente településeiről. Köszönet érte. 
Nyárádszereda nevét a Nyárád folyó-
ról és a szerdánként tartott vásár-
ról kapta. A főtéren, a templom előtt 
Bocskai István erdélyi fejedelem 1906-
ban felavatott szobra látható annak 
emlékére, hogy 1605. február 21-én 
Nyárádszeredán választották erdélyi 
fejedelemmé.

6. kép A Kisbekecs néptáncegyüttes táncosai
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Nyárádszeredát magunk mögött 
hagyva, kanyargós hegyi utakon 
érkeztünk Erdőszentgyörgyre, ahol 
– belső parancsnak (és a program-
nak) engedelmeskedve – először a 
Vigadó Éttermet kerestük fel. A jó 
ebéd után a település nevezetességét, 
a Rhédey-kastélyt látogattuk meg. A 
kastély a város központjában, a refor-
mátus templommal átellenben van. 
Mai formáját 1809-ben kapta. Az egy-
emeletes épület inkább emlékeztet 
városi palotára, mint várkastélyra. 
Erdőszentgyörgy szülötte, a legen-
dás szépségű gróf Rhédey Claudia 
(1812–1841) – egyes írások a grófnő 
keresztnevét Claudinanak említik –, 
akit rokoni kapcsolatok fűznek az 
angol királyi családhoz. Nevezetesen, a 
grófnő a jelenleg uralkodó II. Erzsébet 
angol királynő anyai ági ükanyja (a 
102 éves korában elhunyt anyaki-
rályné Rhédey Claudia unokájának, 
Mary Viktoriának a lánya volt). A ’30-
as években Mary Viktoria a reformá-
tus templomban emléktáblát állítta-
tott, és maga Albert herceg is tett itt 
látogatást (aláírása a templom emlék-
könyvében látható), de mostanában 
a királyi család kevésbé tartja fon-
tosnak ezt a rokoni kapcsolatot. A 
grófnő, aki egy katonai lovasparádén, 
Grazban vesztette életét, a templom-
ban nyugszik, de korábbi sírhelye a 
közeli hegyen emelt kriptában volt, 
amely az enyészet martaléka lett, csak 
a maradványai láthatóak a kastély kert-
jéből. A kastély termeiben kiállítások 
láthatók. Az emelet egyik szobájában 
Bözödújfalura emlékeznek (megte-
kinthető a település makettje és az 
épületek madártávlati rajza), amelyet 
a ’80-as években egy völgyzárógát 
építésével vízzel árasztottak el, csak 
néhány ház és a katolikus templom 
tornya állt ki a vízből mementóként, 
de mára az is leomlott. A közelmúlt-
ban a vizet lecsapolták, az egykori lako-
sok megtörve tettek látogatást lerom-
bolt szülőfalujuk maradványai között, 
elhatározva, hogy a templomtornyát 
újjáépítik. Erdőszentgyörgy refor-
mátus temploma a XIII–XIV. század 
fordulóján épült, amelyet az erdélyi 
népi építészet rajongója és művelője, 
Debreczeni László tervei szerint res-
tauráltak; ekkor kapta a ma is látható 
kazettás mennyezetet. A szószéket 

Sipos Dávid faragta, akinek több mun-
kája a kalotaszegi templomokban is 
megtalálható (a szószék madara egy 
pelikán, amely vérével eteti fiókáit; 
a pelikán egyébként Szolnok megyei 
jogú város címerállata).

A Rhédey-kastélyt és Erdőszent-
györgyöt magunk mögött hagyva 
Kelementelkére mentünk, ahol egy, a 
földmérők számára is nagyon kedves 
elfoglaltság várt bennünket, a Petry 
pincészet borkóstolója. Kelementelke 
a Marosszék utolsó faluja a Kis-Küküllő 
völgyében. Nevét az első idetelepülő-
től, Botos Kelementől származtatja a 
hagyomány. A pincészet épülete koráb-
ban a Simén családé volt. A kúria utca 
felőli homlokzatán Petőfi Sándorra és 
Jókai Mórra emlékező tábla látható. 
Az épület az államosítás után középü-
letként szolgált, amelyet 2006-ban 
a Petry család megvásárolt. A kúria 
mai állapotát a 2016-ig tartó felújítás 
révén nyerte el, ma Petry Borpince és 
Kúria néven működik. Látogatásunk 
során öt borfajtát kóstolhattunk: riz-
ling, Chardonnay, cuvée, Királyleányka 
és Pinot noir rozé. Mindegyik fajta 
nagyon meghatározó jegyeket muta-
tott (nekem a rizling ízlett a legjob-
ban). A kóstoló után még megnézhet-
tük az út túloldalán lévő református 
templomot is.

A szakmai kiránduláson történelmi 
vidékeink egy kis szeletét járhattuk 
be. A korábbi találkozók sorához, a 

meglátogatott területekhez kapcso-
lódó mostani kirándulás is tovább bőví-
tette közösségi élményeinket.

A kirándulás napjának estéjén szál-
lásunkon már csak a vacsora várt ben-
nünket. Azt elfogyasztva az összepa-
kolás, a hosszú hazaút előtti éjszakai 
pihenés következett, majd a vasárnapi 
reggeli után az elköszönések, az érzel-
mes búcsúk vártak ránk.

Köszönetet mondunk erdélyi kol-
légáinknak, a szervezőknek áldozatos 
munkájukért, a szeretetükért, amellyel 
körülvettek bennünket, az előadások 
készítőinek színvonalas dolgozataikért. 
Köszönjük!

Nem ismerjük még a jövő évi 
találkozó helyszínét, de 2020-
ban – nem fenyegetés –, a XXI. 
Földmérőtalálkozón ismét részt 
veszünk.

A találkozó fényképei, amelyeket 
a szerző készített, az MFTTT hon-
lapjának képtárában megtekint-
hetők, illetve onnan letölthetők. A 
fényképek az EMT támogatásával 
készültek.

Felhasznált irodalom
20. Földmérőtalálkozó konferencia- 

kiadványa
Sós Judit – Farkas Zoltán 2002. Erdély útikönyv. 

Jel-Kép Bt., Szeged.

Hodobay-Böröcz András

7. kép Wass Albert síremlékének megkoszorúzása (fotó: Buga László)
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Burgenlandi kollégák 
Szombathelyen

A burgenlandi felmérési hivatalok 
(Kismarton, Felsőőr, Nezsider) föld-
mérői a Vas Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztály Földhivatali 
Osztálya meghívására, szakmai 
együttműködés keretében ismerked-
tek a magyarországi, a Vas megyei 
földhivatali nyilvántartási rendszer-
rel és hatósági munkával. A 12 fős 
delegációt, valamint Budapestről 
a Lechner Tudásközpontból, és a 
Magyar Földmérési, Térképészeti 
és Távérzékelési Társaságtól érkező 
kollégákat, Szabó Lajos osztály-
vezető anyanyelvükön németül 
köszöntötte.

Az osztrák kollégáknak bemutatták 
a geodéziai alappontok helyszínelé-
sét segítő internetes rendszer (map.
fomi.hu/alappont). A témát Sebők 
Tamás, a Lechner Tudásközpont víz-
szintes alappontokért felelős munka-
társa ismertette. A burgenlandi kollé-
gáknak nagyon tetszett ez a megoldás. 
Busics Imre osztályvezető a rendszer 
elindulásának előzményeivel egészí-
tette ki a bemutatót. 

A Vas megyei földhivatali tevékeny-
ségről, a földhivatalok szakterületein 
(földmérés, ingatlan-nyilvántartás, 
telekalakítás, földforgalomi engedé-
lyezés, földhasználat, földvédelem, 
földminősítés) folyó munkáról Bolla 

Attila tájékoztatta a vendégeket. Ahogy 
egy évvel korábban, most is Imrek 
Erich, a bécsi Mérték és Mérésügyi 
Hivatal (BEV) Alaphálózati Osztály 
nyugalmazott osztályvezetője tol-
mácsolt. A kollégák érdeklődve hall-
gatták a bemutatót, és több kérdést 
is feltettek az előadásokkal kapcso-
latban. Kiemelt figyelemmel járták 
körbe mindkét földhivatal ügyfélfo-
gadó tereit, adat-, térkép- és irattárait, 
bepillantást nyerve a földhivatalok 
nyilvántartásaiba, a feladatokba, meg-
látva a párhuzamokat és eltéréseket 
a magyar és osztrák rendszer között. 
A burgenlandi látogatók nagyon aktí-
vak voltak, így a földhivatalos kollé-
gáknak számos szakmai kérdésre kel-
lett válaszolni.

A program munkaebéddel zárult, 
ahol szakmai és baráti beszélgeté-
sek folytak hol németül, hol tolmács 
segítségével. A Nemzeti Összefogás 
Napján megtartott rendezvény az 
elszakított országrész és az anyaor-
szág szakemberei kapcsolatának erő-
sítését is szolgálta. A rendezvényt a 
Magyar Földmérési, Térképészeti és 
Távérzékelési Társaság és a Vas Megyei 
Kormányhivatal is támogatta.

A látogatók nagyon elégedetten 
távoztak. A felsőőri felmérési hivatal 
vezetője Hannes Hofstätter úr viszont-
látogatásra invitálta Szabó Lajos osz-
tályvezetőt és minden vendéglátót.

Bolla Attila

50 éve alapították a 
dr. Fasching Antal 
professzorról 
elnevezett díjat

Ritkán fordul elő, hogy egy kitüntetés 
sorsa, tartalma, elnevezése, formája és 
odaítélésének módja annyiszor változ-
zon, mint az Fasching esetében történt. 
Fél évszázad során alakja háromszor, 
elnevezése négyszer, alapszabály-
zata ötször változott. Ebben nyilván-
valóan közrejátszottak a XX. sz. viha-
ros politikai, gazdasági és történelmi 
változásai.

A Fasching-kitüntetést a Budapesti 
Geodéziai és Térképészeti Vállalat 
(BGTV) igazgatósága 1969-ben ala-
pította. Ezt megelőzően az 1968. évi 
Soproni Geodéziai Konferencia záró 
bankettjén – baráti beszélgetés során 
– Raum Frigyes igazgatóhelyettes meg-
említette: szükséges lenne – a tudo-
mányos munka elismerésére – egy 
újabb szakmai kitüntetés alapítására. 
Egy kitüntetés alapításának azonban 
nemcsak jogi, de pénzügyi feltételei 
is vannak.1

1 A Geodéziai és Kartográfiai Egyesület (GKE), 10 
évvel korábban, 1958-ban a Soproni Vándorgyű-
lésen már döntött arról, hogy „Lázár deák emlék-
érem” elnevezéssel kitüntetést alapít. Odaítéléséről 
az MFTTT mindenkori választmánya dönt. (Szé-
kely 2008).

Hírek

A találkozó résztvevői
1. ábra. Fasching Antal mellszobra az 

Agrárminisztérium árkádja alatt
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1967-ben az MSZMP (akkori állam-
párt) vezetése döntött arról, hogy a 
gazdasági élet fellendítése érdeké-
ben, „Új gazdasági mechanizmust” 
vezet be. Ennek a mechanizmusnak 
egy új eleme volt a vállalati nyereség-
érdekeltségi rendszer, mely korábban 
nem létezett. Ezáltal a vállalatok lehe-
tőséget kaptak arra, hogy éves árbe-
vételük adózás utáni nyereségének 
4%-át alkalmazottaik jutalmazására, 
illetve szociális és kulturális kiadások 
fedezésére fordíthassák. (Domokos 
1968).

A BGTV igazgatósága – élve az új 
lehetőséggel – 1969 januárjában elha-
tározta, hogy egy szakmai kitünte-
tés érdekében alapítványt hoz létre. 
A kitüntetést Fasching Antal profesz-
szorról nevezték el. Az alapszabály 
2. pontja szerint: „Az emlékplakett, 
kiemelkedő alsó-, és felsőgeodéziai, tér-
képészeti, fotogrammetriai és topográ-
fiai elméleti, valamint gyakorlati tevé-
kenység alapján adományozható.” (GK 
1969).

A kitüntetést első alkalommal dr. 
Hazay István, Csatkay Dénes, Pénzváltó 
Géza, Bencze Tivadar és Ráskay Zoltán 
kapta meg. 1970-ben a Bosnyák téri 
Térképészeti Székház előcsarnoká-
ban a kitüntetettek nevét megörökítő 
emléktáblát avattak. Ugyanebben az 
évben a MÉM OFTH2 – mint a BGTV 
felettes szerve – a kitüntetés további 
sorsát saját hatáskörébe vonta. Az 
OFTH-nak ezzel az volt a célja, hogy 

2 A szövegben többször szereplő és 29 évvel ezelőtt 
megszűnt MÉM OFTH teljes neve: Mezőgazdasági 
és Élelmezésügyi Minisztérium Országos Földügyi 
és Térképészeti Hivatala.

a kitüntetés az országos földhivatali 
hálózatra is kiterjedjen. Akkor termé-
szetesen még senki sem gondolhatta, 
hogy évtizedekkel később, ezt a tudo-
mányos kitüntetést, az eredeti célki-
tűzéstől eltérően – a jó munka jutal-
mául – nem geodéta is megkaphatja. 
(Székely 2009).

Az 1970 végén megjelent minisz-
teri utasítás (34/1970 MÉM 49. szám) 
a kitüntetést „újraalapította”. Az új 
Fasching-kitüntetést először 1972-
ben osztották ki. A rendszerváltásig 
41-en részesültek ebben a kitüntetés-
ben. Megemlítem, hogy a MÉM OFTH 
vezetése az eltelt húsz év alatt (1970–
1990) következetesen törekedett arra, 
hogy az odaítélést lehetőség szerint az 
eredeti cél közelében tartsa.

1990-ben megszűnt a MÉM és vele 
együtt az OFTH is. A szakágazat irányí-
tását a Földművelésügyi Minisztérium 
Földügyi és Térképészeti Főosztálya 
vette át. A rendszerváltással összefüg-
gésben elindított deregulációs folya-
mat során sok – korábban hatályos 
törvényt, rendeletet, utasítást – hatá-
lyon kívül helyeztek. Az FM új veze-
tése 1992-ben, az ágazati kitünteté-
sek átvizsgálása során úgy döntött, 
hogy a Fasching-kitüntetést megtartja, 
de az odaítélés módját megváltoz-
tatja. [Ágazati kitüntetésekről szóló 
2/1992. (I. 27.) FM rendelet.] Ezáltal 
lehetőség nyílt arra, hogy az „alapító 
atyák” eredeti elgondolásától elté-
rően, ezt a kitüntetést nemcsak geo-
déziai végzettségűek, de a szakágaza-
ton belül dolgozó, egyébként kiváló 
jogászok, közgazdászok, mezőgazdá-
szok is megkaphassák.

1992-től 2018. december 31-ig 
további 86 fő, ami a korábbi 41-gyel 
együtt összesen 127 személyt jelent, 
akik az elmúlt 50 év alatt Fasching 
Antal-díjban részesültek. A díjátadásra 
46 alkalommal került sor, mivel 2-2 
esetben (1970–1971 és 1990–1991 
között) szünetelt az elismerés kiosz-
tása. Átlagosan számítva évenként 2,5 
fő kapott kitüntetést, ami megfelel 
az alapszabályzatok szellemiségének. 
A geodéziai, térképészeti, fotogram-
metriai és topográfiai végzettségűek 
aránya 71%. Ez azt bizonyítja, hogy a 
kitüntetés értéke nem devalválódott. 
Mindössze két alkalommal volt „csil-
laghullás”: 1997-ben, amikor a földhi-
vatali hálózat 30. és 2007-ben, amikor a 
hálózat fennállásának 40. évfordulóját 
ünnepelték. Az első alkalommal 8-an, a 
második alkalommal 6-an részesültek a 
kitüntetésben. Az 50. évforduló alkal-
mával (2017) rendkívüli kitüntetésre 
már nem került sor. Ennek oka valószí-
nűleg a földhivatali hálózat átszervezé-
sében keresendő.

Befejezésül megállapíthatjuk, hogy 
a Fasching Antal-díj alapításától fogva 
jól szolgálja a földmérés és térképé-
szet területén kiválóan teljesítő szak-
embereink jutalmazását. Az elmúlt 
fél évszázad alatt a kitüntetettek egy 
része örökre eltávozott körünkből. 
Emléküket kegyelettel őrizzük. Az élők-
nek gratulálunk, további szakmai sike-
reket és jó egészséget kívánunk.

Felhasznált irodalom
Raum Frigyes: Fasching kitüntetés. Geodézia 

és Kartográfia 1969/3
Raum Frigyes: Emléktábla-avatás. Geodézia és 

Kartográfia 1970/5
34/1970. MÉM 49. sz. miniszteri 
utasítás.
1991. évi XXXI. Törvény a Magyar 
Köztársaság kitüntetéseiről
Hrenkó Pál: Fasching Antal szob-
rának leleplezése. Geodézia és 
Kartográfia 1982/6
2/1992. (I. 27.) FM rendelet az ága-
zati kitüntetésekről.
46/1994. (VI. 30.) FM rende-
let Az agrárágazat területén ado-
mányozható díjakról és más 
elismerésekről
11/1999. (I. 29.) FVM rendelet A 
földművelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszter által adományozható 
díjakról és más elismerésekről
Székely Domokos: 125 éve szüle-
tett Fasching Antal. Geodézia és 
Kartográfia 2004/12

Dr. Székely Domokos2. ábra. A Fasching Antal-díj 1969-ben 3. ábra. A Fasching Antal-díj 2011-ben
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Diplomaosztó Fehérváron 
az Alba Regia Kar 
fennállásának ötödik 
évfordulóján

2019. július 5-én, az Óbudai Egyetem 
Alba Regia Kar megalakulásának ötödik 
évfordulóján került sor a Karon sikerrel 
államvizsgázott hallgatók, így a GEO-ban 
végzett földmérő- és földrendező mér-
nökök, szakmérnökök diplomájának 
átadására, és ugyanezen alkalommal a 
negyven, illetve ötven évvel ezelőtt vég-
zett egykori geósok ezüst- és aranydip-
lomát vehettek át.

Az ünnepség helyszíne a városháza 
előtti tér volt, és az eseményen megjelent 
Dr. Kovács Levente, az egyetem újonnan 
megválasztott rektora, aki köszöntőjé-
ben vázolta jövőre vonatkozó, egyetem-
mel kapcsolatos elképzeléseit. Dr. Cser 
Palkovics András Székesfehérvár MJV 
polgármestere útravaló gondolatokkal 
látta el a végzősöket.

A Geoinformatikai Intézetben a július 
24-én lezajlott záróvizsgán 11 nappali és 
3 levelező tagozatos hallgató védte meg 
szakdolgozatát és záróvizsgázott ered-
ményesen. Őket az ország valamennyi 
régiójában várják a hivatalok, a közép- és 
kisvállalkozások, de első sorban a felada-
tok, amelyek megoldásában nagy szere-
pet kapnak a legújabb eszközök, techno-
lógiák. Szükség van a korszerű elméleti 
és gyakorlati tudásra, melyet igyekez-
tünk hallgatóinknak átadni.

Földmérő- és földrendező mér-
nök alapszak geoinformatikai szakirá-
nyon végzett: Bakó Attila, Hahn-Kakas 
Dorottya, Kecse Donát, Pap Dávid, Papp 
Anna Éva, Pintér László, Szabó Denise 
Ramóna, Tóth Árpád Dávid, Varga 
Balázs, Varju Levente, Baranyai Bálint, 
Kis János, Varga Kornél, Varga Tamás.

Dr. Pődör Andrea szakmai irányításá-
val az UNIGIS térinformatikai szakmér-
nöki tanulmányait sikeresen fejezte be 
a posztgraduális képzésben részt vett 
7 hallgató. A távoktatásos térinforma-
tikai szakirányú továbbképzés eredeti 
tananyagát a University of Salford, a 
Manchester Metropolitan University és 
a University of Huddersfield egymás-
sal szövetségben alakította ki. A jelen-
legi tananyag teljes egészében magyar 
nyelvű fejlesztés, de hallgatóinknak 
lehetőséget adunk az angol nyelvű 
modulok felvételére is.

Geoinformatikai szakmérnök diplo-
mát vett át: Dr. Katona Orsolya, Grósz 
Gábor, Halupa János, Hasilló Gergely, 
Kis-Szabó Gergő, Makainé Vellai 
Viktória, Németh Szilvia Mária.

A GEO-ban zajló precíziós-gazdálko-
dási szakmérnök-, illetve szakemberkép-
zés 2018 januárjában indult, melynek 
népszerűsége növekszik, és a kép-
zési forma sikereként könyvelhetjük 
el, hogy első alkalommal adhattunk át 
diplomát ezen a szakterületen. A több-
nyire agrár-előképzettséggel érkező 
résztvevők eddigi mezőgazdasági isme-
reteik mellé olyan geoinformatikai 
tudást kaptak, mely együttesen képes 
a mezőgazdaságban egyre inkább meg-
jelenő kihívásokra megoldást kínálni. 
Kolléganőnk, Verőné dr. Wojtaszek 
Malgorzata az ünnepségen dékáni dicsé-
retben részesült a kurzus megszervezé-
séért és eredményes szakfelelősi mun-
kájáért. 2019 februárjában a kurzus 

második alkalommal indult el, amelyen 
a korábbinál több hallgató kezdte meg 
tanulmányait.

Precíziós-gazdálkodási szakmér-
nök lett: Gósz Zoltán, Jaksa Péter 
Titusz, Kocsis Attila Sándor, Kunfalvi 
Gabriella, Mészöly Bálint, Szabó Péter 
Bence, Tamási Balázs, Vinis Ádám 
Lajos, Vinis Csaba János.

A frissdiplomások mellett büsz-
kék vagyunk a negyven és ötven évvel 
ezelőtt végzettekre, hiszen ők is fémjel-
zik a GEO-ban, hosszú időn át végzett 
minőségi oktató munkát. Mindkét jubi-
láló évfolyamból szép számmal jelen-
tek meg egykori hallgatóink.

Arany oklevelet vettek át: Dékány 
Tibor, Di Giovanni Vilmos, dr. Dömsödi 
János, Gyurácz- Németh Ferenc, dr. 
Kárpát Józsefné, Kovács Tamás, Marosi 
Sándor, Marton Tiborné, Miklós Ákos, 
Nagy Ferencné, Parall Ferenc, Szabó 
Irén, Turi Imre, dr. Vincze László.

A diplomaosztó ünnepség

Geoinformatikai szakmérnökök
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Ezüst oklevelet vettek át: Anga Béla, 
Bakán Gábor Ferenc, Czeczeli Gábor, 
Csomós Zoltán, Frank Zsuzsanna, 
Hárságyi Jenő, Richter Szabolcs, Sebők 
Tamás, Selmeczy Attila, Schuszter 
Gábor, Szelestey Tamás, Üveges János, 
Vrászlai Ferenc, Wessely Gábor.

Valamennyi frissen végzett 
földmérőmérnöknek, geoinformatikai 
szakmérnöknek és precíziós-gazdál-
kodási szakmérnöknek gratulálunk, a 
szakmai sikerek mellett magánéletük-
ben sok boldogságot kívánunk.

Arany és ezüst diplomásainknak 
köszönjük, hogy több évtizedes mun-
kájukkal öregbítették a GEO hírnevét. 
A további évekre jó egészséget, boldog-
ságot és jó pihenést kívánunk.

Balázsik Valéria

***
Végzett térképészek

Az ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszékén az idén 
tizenhárom hallgató államvizsgázott 
sikeresen.

 – Busznyák Kornélia: A Rezi vár 
háromdimenziós modellezése foto-
grammetriai módszerekkel

 – Eigner Péter: A Tisza-tó idegenfor-
galmi célú térinformatikai adatbá-
zisa

 – Farbinger Anna: Magyarország víz-
rajzi térképezése

 – Huszánk Daniella: A Görög–Kerekes 
atlasz térképeinek vizsgálata vetületi 
szempontból

 – Kulcsár Hajnalka: A Tisza-tó idegen-
forgalmi térképe

 – Magyar Zoltán: Cartactual folyóirat 
térképi adatbázis szerkezetének és 
webes megjelenítő felületének lét-
rehozása

 – Meláth Szabolcs: OpenLayers alapú 
webes térképkatalógus

 – Pál Márton: Földtani túratérkép: 
tudománykommunikáció és örök-
ségvédelem térképész szemmel

 – Vörös Fanni: A beépített autós navi-
gációs rendszerek felhasználói igé-
nyeinek vizsgálata

Térképész MSc-diplomát másod ízben 
szereztek a Stipendium Hungaricum 
magyar állami ösztöndíj keretében 
nálunk tanuló külföldiek.

 – Kalamkas Yessimkhanova 
(Kazahsztán): Mobile application 
for indoor wayfinding.

 – Nour Naaouf (Szíria): Solar farm 
suitability analysis model using GIS: 
Case study of As-Salamiyeh district, 
Syria .

 – Seif El Islam Hadj Ammar (Tunézia): 
Using Sentinel toolbox to create a 
geological map from multispectral 
images.

 – Yazan Hassan (Szíria): 
Dynamic maps of Tartous 
port based on remote 
sensing and GIS.

Gercsák Gábor

***
Jubileumi 
diplomák átadása 
a Műegyetemen

A Budapesti Műszaki és 
G a z d a s á g - t u d o m á n y i 
Egyetem Szenátusa a 70, 

65, 60 és 50 éves eredményes mér-
nöki munka elismeréséül rubin, vas, 
gyémánt és arany díszoklevelet ado-
mányozott a jubiláló mérnököknek.

A kitüntető okleveleket dr. Dunai 
László egyetemi tanár, az Építőmérnöki 
Kar dékánja 2019. május 22-én adta át 
az Egyetem aulájában.

A geodétatársadalom részéről 
az alábbiak részesültek jubileumi 
oklevélben.

 – Rubindiplomát kapott: Dr. Sc. Habil. 
Horváth Kálmán.

 – Vasdiplomát kaptak: Baáder Ernő, 
Faváry József, dr. Kovács Béla, dr. 
Nagy Jenő, dr.  Orbán Aladár és 
Szepessy György.

 – Gyémántdiplomát kapott: Dési Éva
 – Aranydiplomát kaptak: Bars Györgyi, 

Bartha Gusztáv, dr. Dede Károly, dr. 
Forgács Zoltán, Gelencsér Katalin 
(Gergely Andorné), Kern Ferenc és 
Májay Péterné sz. Váry Katalin.

A kitüntető oklevelekben részesültek-
nek a Szerkesztőbizottság gratulál.

Precíziós-gazdálkodási szakmérnökök

2019-ben mester szakon végzett térképészek. 
(Fotó: Nemes)

Dr. Dunai László dékán a rubindiplomát átadja dr. Sc. Horváth 
Kálmán professor emeritusnak. (Fotó: Philip János)
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