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1 Bevezetés 
 
A térinformatika napjainkra széles körben elfogadott és népszerű tudományággá vált. 

Azokon a szakterületeken, ahol térképi alapú információgyűjtés, kezelés és szolgáltatás 
folyik, ma már elengedhetetlenül szükséges a GIS alapú rendszerek használata. 
Térinformatikai és távérzékelési alapokon nyugszik például az Európai Unió területalapú 
támogatásainak ellenőrzésére szolgáló Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER), 
vagy a hétköznapi életben egyre szélesebb körben használt, különböző járműnavigációs 
rendszerek. A világhálón megjelent térinformatikai alkalmazások is jól ismertek. 2005-ben 
indult útjára a Google Maps „mashup” típusú szolgáltatása, mely méltán nevezhető a Web2 
egyik legfontosabb részének. Ez egy kompozit jellegű alkalmazás, amely a több forrásból 
származó információkat (űrfelvétel, térképi adatok, felhasználói adatok) kombinálja össze 
dinamikusan [47]. Saját kutatási témám a hadtörténeti folyamatok térinformatikai 
feldolgozása. A hadművészet és a hadtörténelem tudománya szintén érdekesnek és 
népszerűnek nevezhető. A hadászat, a hadművészet és a térinformatika tudományainak 
együttes alkalmazása pedig új megoldás, ha nem is példa nélküli. Az egyes országok 
hadseregei már használnak különböző GIS alkalmazásokat [10]. Alapvetően három nagy 
csoportba sorolhatjuk a katonai információs rendszereket: szimulációs, földrajzi információs, 
vezetési- és irányítástechnikai rendszerek [34]. A mai katonai célú alkalmazások jól 
példázzák, hogy e szakterület régebbi eseményeinek kutatásához is célszerű a térinformatikát 
felhasználni. Kutatásom nem előzmény nélküli, hiszen már többen is végeztek és végeznek 
ilyen jellegű munkákat. Közülük kiemelném Winkler Gusztáv több hadművészettel, 
hadviseléssel vagy a reneszánsz erődépítészettel foglalkozó műveit, Domokos György és 
Pusztai Tamás várakról, várépítészetről és várharcokról szóló munkáit, Négyesi Lajos 
csatatérkutatással foglalkozó publikációit [45]. Az ő munkásságuk és tapasztalataik is 
kiindulási alapot jelentettek kutatásaimhoz, amelyek több történelmi időszak több eseményét 
is érintették, de a ráfordítások és a létrejött eredmények tekintetében is kiemelkedik a Kárpát-
medence XIX-XX. századi tábori erődítéseinek rekonstruálása. A konkrét hadtörténeti 
folyamatok feldolgozásán keresztül jutottam azokra a tapasztalatokra és következtetésekre, 
amelyekkel igazolható a térinformációs rendszerek alkalmazása ezen a területen is. Fontos 
szempont volt, hogy a távérzékeléssel és térinformatikával végrehajtott hadtörténeti 
rekonstrukció szigorúan mérnöki szemléletű megközelítés legyen. Az általam kidolgozott 
módszertan csak olyan objektív alapadatokkal (geometriai adatok) dolgozik, amelyek alapján 
tényszerűen meghatározhatók a környezeti és erődítési elemek, majd ezekre alapozva az 
események is rekonstruálhatók. A folyamat három fő lépésből áll: a korabeli környezet, az 
erődítési objektumok és az események rekonstrukciója. A felhasználható alapanyagok tárháza, 
különösen a közelmúlt eseményei esetében, nagy és változatos: archív térképek, 
térképvázlatok, légi felvételek, írásos és szóbeli információk és a mai állapotok felméréséből 
származó adatok. Tapasztalataim alapján kialakítottam egy adatgyűjtési technológiai sort is, 
amely általánosságban használható hadtörténeti GIS rendszerek létrehozásakor. A jellemzően 
archív források mellett meghatároztam a legmodernebb eszközök (GPS, nagyfelbontású 
űrfelvételek) adatainak felhasználási lehetőségeit is. Az összegyűjtött adatok együttes 
kiértékelésére van szükség, amely térinformatikai környezetben tökéletesen megvalósítható. 
Egységes rendszerben tudjuk kezelni a sokszor nagyon különböző pontosságú, referenciájú 
adatokat is. A kialakított adatrendszer a későbbiekben katalogizálásra, kategorizálásra, kor és 
típus meghatározásra is alkalmas lehet. Kiemelten kezeltem az összegyűjtött dokumentációkat 
is, melyek digitalizált formában – digitális archívumként – a rendszer fontos részét képezik. 

A térinformációs adatrendszer minőségének vizsgálatát, a speciális forrásokra való 
tekintettel szintén fontosnak tartottam. Megvizsgáltam, hogy a gyakorlatban elérhető 
eredmények megfelelnek-e a jogos minőségi elvárásoknak. A múlt eseményeinek vizsgálata 
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során óhatatlanul előkerült az idő kezelésének problematikája. Napjainkban még nincs 
kiforrott módszer az idő térinformációs rendszereken belüli kezelésére. Eseti, 
feladatspecifikus megoldások kerültek kidolgozásra. Külön alfejezetben ismertettem az egyes 
koncepciókat, és alkalmazási lehetőségeiket a hadtörténeti rekonstrukciók esetében. 

Végül részletesen ismertetem a II. világháborúban a fővárost védő Attila-vonal 
erődítésrendszerének térinformatikai rekonstrukcióját, a felhasznált információgyűjtési 
eljárásokat és a létrehozott adatstruktúrát. Viszonylag nagy számú ábrával szemléltetem, hogy 
miként jelenik meg a végeredmény a GIS rendszerben. A geometriai, az attribútum és a 
dokumentációs adatok áttekintése után röviden bemutatom, az elemzési és vizsgálati 
lehetőségeket is. 
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2 A térinformatika lehetőségei a hadtörténeti 
rekonstrukcióban 

 
A számítógépek megjelenése előtt a földrajzi információk kezelésére és egyben 
megjelenítésére kizárólag a térképek szolgáltak. A földmérés és a hozzá kapcsolódó 
kartográfia az egyik legidősebb szakmának tekinthető. Térképszerű ábrázolásokat már több 
ezer évvel ezelőtt is készítettek Kis-Ázsiában. A nagy ókori államokban pedig már mai 
szemmel nézve is magas szintű térképészeti munka folyt [12]. Ekkor alakult ki a térképeknek 
az a két alapvető típusa, amely egészen a mai napig érvényben maradt, és csak az utóbbi 
évtizedekben kezd egy kissé összemosódni. E két alaptípus: a katonai és a polgári térképek 
csoportja, melyek különbözősége alapvetően funkcionalitásukból adódik. A katonaság 
számára elengedhetetlen a terep nagy területeinek áttekinthetősége és a magassági 
információk ismerete, ezért általában kis méretarányú, magassági adatokat is ábrázoló 
térképeket használnak. A polgári célú térképezés indokai az ingatlanok nyilvántartása, az 
adószedés és az infrastrukturális fejlesztés voltak. Így jöttek létre a nagy méretarányú, 
magassági információt általában nem tartalmazó térképek. A középkori nagy földrajzi 
felfedezések, újra lendületet adtak ennek a tudománynak is. Ekkor kezdtek használni például 
több új, különböző vetítési szabályokon alapuló vetületi rendszert. Az újkorban készített 
térképek, pedig már korszerűnek nevezhetők, és megfelelnek a mai elvárásoknak is. 
A térképeket többféleképpen csoportosíthatjuk. Elsőként a két fő felhasználási terület szerint: 

 Topográfiai térképek: a katonai térképek összefoglaló neve, tartalma katonai vezetési 
célokat szolgál (utak, vasutak, folyók, mocsarak, stb.) és magassági adatokkal is 
rendelkezik. 

 Kataszteri térképek: a polgári térképek összefoglaló neve, alapvetően ingatlanokat 
tartalmaz, magassági információk nélkül. 

 Ide tartozik még egy harmadik csoport is. A tematikus térképek általában, valamely 
nagyobb területről (ország, kontinens) készült adott témakör szerinti adatokat 
ábrázolnak. 

Másik csoportosítási szempont lehet a térképek méretaránya. Az egyes csoportok jellemzői itt 
viszonylag tág keretek között mozoghatnak: 

 Nagy méretarányú térképek: M=1:500 - M=1:10 000 
 Közepes méretarányú térképek: M=1:10 000 - M=1:250 000 
 Kis méretarányú térképek: M=1:250 000 - 

A papír térképeket még ma is széles körben használjuk, azonban a digitális térképek egyre 
több helyen válnak megszokottá. Elég csak a járművek navigációjára utalnom. Itt érdemesnek 
tartok egy, az analóg és a digitális térképek közötti fontos különbséget megemlíteni. Ez a 
méretaránnyal kapcsolatos különbség abból adódik, hogy a digitális térképek esetében 
rendelkezésre állnak olyan lehetőségek, amelyek hamis illúziókat kelthetnek a felhasználóban. 
A digitális térképeket nagyítva a térképi tartalom mennyiségi és minőségi értelemben nem 
változik. Félrevezető lehet, hogy a szoftverek képesek nagy pontosságú geometriai pozíció 
kijelzésére is, de ettől függetlenül a digitalizált térkép geometriai pontossága változatlan 
marad. E probléma kezelésére egy új fogalmat vezettek be a digitális térképeknek, a papír 
térképek méretarányához hasonló jellemzésére. Ez az adatsűrűség vagy más néven 
aggregációs szint, ami egy adott területegység leírásához átlagosan szükséges 
adatmennyiséget jellemez. Könnyen beláthatjuk, hogy mit jelent ez, ha arra gondolunk, hogy 
milyen különbség van egy M=1:1 000 és egy M=1:100 000 méretarányú térkép tartalma 
között minőségi és mennyiségi értelemben. 
 A számítógép, illetve az információs rendszerek megjelenésével egy időben 
jelentkezett az igény a térképi adatok számítástechnikai eszközökkel történő kezelésére, 
elemzésére és megjelenítésére. Az ötvenes évek közepén már komoly eredmények születtek a 
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térbeli statisztika, az alapvető számítástechnikai fejlesztések és a számítógépes térképészet 
területén. A későbbi évtizedek hardver, szoftver és adatbázis jellegű fejlesztési eredményei 
lehetővé tették a térinformatikának, mint új tudományágnak a kialakulását. Ebben a fejezetben 
röviden összefoglalom a térinformatika főbb jellemzőit, valamint a hadtörténeti kutatásokban, 
rekonstrukciókban történő felhasználásának lehetőségeit.  

2.1 Térinformatika 
 

A térinformatika, a térinformációs rendszerek a helyhez kötött információk gyűjtésére, 
kezelésére, elemzésére és megjelenítésére szolgálnak [12]. Azaz tulajdonképpen a 
hagyományos térképhasználat számítógépre történő adaptálása. A térinformatika műveléséhez 
több szakterület ismeretanyagára van szükség, fejlődésére különböző tudományágak vannak 
hatással (multidiszciplinaritás) és szinte az összes GIS alkalmazásról elmondható, hogy 
szakemberek széles csoportjának szaktudását egyesíti (interdiszciplinaritás). A térinformációs 
rendszerek funkciói és komponensei megegyeznek az általános információs rendszerek 
tulajdonságaival: 
A funkciók: 

 Adatnyerés (input) 
 Adatkezelés (management) 
 Adatelemzés (analysis) 
 Adatmegjelenítés (presentation). 

A komponensek: 
 Eszközök (hardware) 
 Programok, algoritmusok (software) 
 Adatok (data) 
 Felhasználók (user) 
 Hálózat (network). 

A térbeli információk számítástechnikai eszközökkel történő feldolgozása minden tekintetben 
felülmúlja a hagyományos térképek funkcióit. A geometriai és attribútum adatok együttes, 
összekapcsolt tárolása a nyilvántartási funkción kívül még nagyon sok lehetőséget biztosít a 
lekérdezések, az elemzések és a megjelenítések terén: 

 Egyszerű lekérdezések (attribútumok alapján) 
 Mérések, számlálás (geometria alapján) 
 Felületek metszése (geometria alapján) 
 Pufferzóna-generálás (geometria alapján) 
 Térbeli összetett lekérdezések (geometria, topológia és attribútumok alapján) 
 Hálózatelemzés (geometria és topológia alapján) 
 Digitális Magasság Modell (geometria és statisztika alapján) 
 Tematikus megjelenítések (attribútumok alapján) 
 Statisztika (attribútumok alapján). 

Egy térinformációs rendszer kialakításakor az elsődleges cél a kiválasztott témakör 
szempontjait szem előtt tartva a körülöttünk lévő környezet minél részletesebb feldolgozása. 
Világunk azonban bonyolult és összetett kapcsolatrendszerrel rendelkezik, így teljes leírása 
szinte lehetetlen. Ezért a térinformációs rendszerekben egyszerűsítésekkel kell élni. A valós 
világot modellezni kell, és ha a modellezés megfelelően sikerül, akkor a rendszer 
felhasználható különböző tárgyak, események, folyamatok elemzésére, vizsgálatára. A 
modellalkotás lépéseit az alábbiakban foglalom össze. (1. ábra) 
 Valamely térinformációs rendszer kialakításakor, elsőként a pontos célokat kell 
tisztázni, mert a körülöttünk lévő környezetnek nem minden eleme bír egyforma jelentőséggel 
egy bizonyos probléma megoldásakor. A legfontosabb feladat a rendszer céljainak 
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szempontjából fontos elemek kiválasztása. Ezt nevezzük az elméleti modell megalkotásának. 
Az elméleti modell alapegysége az entitás. Egy entitás további hasonló alapegységekre már 
nem bontható. Egy entitás a rendszer jellegétől függően nagyon változatos lehet. Globális 
rendszerben lehet egy ország vagy egy város, míg lokális rendszer esetében akár egy épület, 
egy árok vagy egy tűzcsap. Az entitások három fő jellemzővel rendelkeznek: 

 Az osztályba sorolás. Az azonos jellemzőkkel rendelkező entitásokat egy közös 
osztályba sorolhatjuk, így egy entitás az osztály megadásával is jellemezhető. 

 Az attribútumok az entitások tulajdonságait jelentik. Ezeknek a számát és jellegét a 
térinformációs rendszer célja határozza meg. Az attribútumok lehetnek mennyiségi és 
minőségi jellemzők is. 

 A kapcsolatrendszer. Az entitások kapcsolatai nagyon változatosak lehetnek. Ezeknek 
feltárása, megismerése a térinformációs rendszerek létrehozásának egyik legnehezebb 
feladata. 

Az elméleti modell kialakítása után, a logikai modell (adatmodell) következik, amely lehetővé 
teszi az entitások számítógépi reprezentációját. A logikai modell alapeleme az objektum. Az 
objektum valamely entitásnak vagy annak részeinek digitális reprezentációja. Az 
objektumokat a következő tulajdonságokkal jellemezhetjük: 

 Az osztályba sorolás. Az objektumok osztályozásakor sokszor egy objektumosztályt 
tekintünk egy objektumnak, majd ezekből hozunk létre összetettebb, komplex 
osztályokat. Az információs rendszerekben az analóg rendszerekhez hasonlóan az 
objektumosztályok egy-egy fedvényt jelentenek.  

 Az objektum fontos tulajdonsága a geometria. Jellemzésükre az alábbi geometriai 
alakzatokat használhatjuk: 

o Pont (nulladimenziós). 
o Vonal (egydimenziós). 
o Felület (kétdimenziós). 
o Test (háromdimenzió). 

Az objektumok geometriai ábrázolása csak akkor lehetséges, ha rendelkezésünkre áll egy, az 
alapot jelentő vonatkozási rendszer. Az, hogy egy bizonyos objektum milyen geometriai 
elemként jelenik meg a rendszerben, ismét csak a rendszer céljától függ. Egy várost 
reprezentálhat egy pont vagy egy felület is. Egy utcát ábrázolhatunk vonallal, de felületi elem 
is lehet. A térinformációs rendszerben egy objektum geometriájának ábrázolásához ismernünk 
kell annak alakját, méretét és elhelyezkedését. Ezeknek a modellezésére a vektor alapú, a 
raszter alapú és a hibrid rendszereket használhatjuk. Az objektumok geometriai 
kapcsolatrendszerét topológiával jellemezhetjük. A topológia tulajdonképpen az objektumok 
szomszédsági viszonyaival foglalkozik (függetlenség, érintkezés, metszés, magába foglalás, 
azonosság). 

 Az objektumok attribútumaival a számítógépek számára is érthető módon írjuk le az 
egyes objektumok sajátosságait, jellemző tulajdonságait. Az információs 
rendszerekben az attribútumokat táblázatos formában tároljuk. A táblázatok soraiban 
az egyes objektumok jelennek meg, míg az oszlopokban az egyes attribútumok. Az 
attribútumokat is lehet csoportosítani: 

o Környezeti és természeti erőforrás adatok. 
o Szocio-ökonómiai adatok. 
o Infrastrukturális adatok. 

 Az objektumok kapcsolatai az entitások kapcsolatainak megvalósulása számítógépen, 
melyek lehetnek adatokból számítható és attribútumként megadott kapcsolatok is. 

 Az objektumok minőségének jellemzésére különböző adatokat használunk. Az 
objektumok minőségét a felhasznált adatok minősége határozza meg. Egy rendszer 
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kialakítása során nagy hangsúlyt kell fektetnünk a minőségi jellemzők 
meghatározására. Az adatok minőségét meghatározó összetevők az alábbiak: 

o Az adatok eredete. 
o A geometriai pontosság. 
o Az attribútumok pontossága. 
o A logikai konzisztencia. 
o A teljesség. 
o Az aktualitás. 

A logikai modell megalkotása után következik a fizikai modell létrehozása, az adatbázis 
fizikai megvalósítása. Az adatbázisnak tartalmaznia kell az objektumoknak a korábbiakban 
felsorolt összes jellemzőjét. A fizikai megvalósítás tulajdonképpen a konkrét adatok és 
tulajdonságok összegyűjtését és az adatbázisba foglalását jelenti. Így ennél a feladatrésznél 
kiemelt szerep jut a különböző adatnyerési folyamatoknak. Az adatnyerés során figyelembe 
kell vennünk, hogy egy objektum helyzete, attribútuma megváltozhat, valamint az idő 
változását sem felejthetjük el. Ezek alapján az alábbi eljárásokat szokás alkalmazni: 

 Térbeli eljárás: ez esetben a hely függvényében vizsgáljuk meg a változásokat. 
 Időbeli eljárás: ekkor különböző időpontokban végezzük el a vizsgálatokat. 
 Tematikus eljárás: az egyes attribútumok változása áll a vizsgálódás középpontjában. 

Mindhárom változó együttes figyelembe vétele egy rendszeren belül nagyon megbonyolítja a 
feladatot, ezért általában az egyiket állandónak tekintik, és csak a másik kettő változását 
vizsgálják. (lásd 32.oldal).  
A fizikai modell létrehozásával tulajdonképpen befejeződik a modellalkotás folyamata. 
Azonban a szakirodalom még egy utolsó lépést is megemlít. Ez a megjelenítés vagy ábrázolás, 
ami a már elkészült adatbázis egyes elemeinek különböző technikájú prezentációját jelenti. A 
megjelenítés eszköze lehet a szöveg, a grafika, illetve a különböző multimédiás lehetőségek. 
 

 
 

1. ábra: A modellalkotás folyamata. [12] 
 
A térinformációs rendszereket különböző szempontok alapján csoportosíthatjuk. A területi 
kiterjedés alapján megkülönböztetünk globális, regionális és lokális rendszereket. Így az 
egész Földre kiterjedő rendszerektől, az országos rendszereken keresztül eljuthatunk a 
települések vagy még kisebb területek vizsgálatáig (23.ábra, 42.oldal). Az alkalmazási 
területek tekintetében a GIS rendszerek igen széles körben elterjedtek: földügy, közmű, 
környezetvizsgálat, önkormányzat, stb. 
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2.2 Rekonstrukció, kutatás 
 
 A térinformatika nyújtotta lehetőségek összefoglalása után, a következőkben 
áttekintem, hogy a hadtörténeti rekonstrukciók esetében alkalmazhatók-e, és ha igen 
miképpen. Elsőként azonban tisztázni szeretném azokat a körülményeket, lehetőségeket és 
elvárásokat, amelyek egy általános rekonstrukció, illetve egy hadtörténeti rekonstrukció 
esetében fennállnak.  

Egy rekonstrukció során valamilyen, már korábban létrehozott létesítménynek, 
tárgynak szeretnénk korabeli állapotát visszaállítani, modellezni. Természetesen ez a kitétel 
csak azokra az objektumokra vonatkozik, melyeknek az állapota napjainkra megromlott, 
illetve részlegesen vagy teljes mértékben eltűntek. Az objektumok vizsgálatán kívül a 
hozzájuk kapcsolódó eseményeknek rekonstruálására is szükség van, a lehető legpontosabb és 
legrészletesebb megismerés céljából. A rekonstrukciót számos szakterületen alkalmazzák. A 
teljesség igénye nélkül néhány példa: építészet, építőipari tervezés, történelem, hadtörténelem, 
vagy akár a bűnüldözés. Esetemben hadtörténeti események és a hozzájuk kapcsolódó 
objektumok rekonstruálására tettem kísérletet. (2. ábra) E témakörben végrehajtott 
rekonstrukciók tulajdonságai eltérőek a többi szakterületétől. Például speciális a rendelkezésre 
álló információk miatt, hiszen a vizsgált korok függvényében előfordulhatnak nagy tömegű, 
változatos minőségű, ellentmondásokat is tartalmazó adathalmazok, akár megbízható és 
pontos információk nélkül is. Ez nagyban befolyásolja az elérhető eredményt. Az elemzések 
és vizsgálatok végrehajtásához azonban szükséges a legszélesebb körű adatgyűjtés [45]. 
Ahogyan haladunk az időben visszafelé, úgy növekszik a feladat nehézsége. Mind régebbi 
korokat vizsgálva rohamosan csökken a még ma is fellelhető információforrások száma. A 
múlt objektumainak és eseményeinek vizsgálata, illetve rekonstruálása döntően archív 
adatforrások felhasználását teszi szükségessé. Az archív adatforrások sok szempontból 
különlegesnek nevezhetők. Ellentétben az általunk közvetlenül végrehajtott 
információgyűjtéssel, legtöbbször nem áll rendelkezésünkre a felhasznált archív alapanyagok 
összes paramétere. 

Az előzőekben említett interdiszciplinaritás igaz az erődítések rekonstruálására is. A 
témakörhöz kapcsolódó tudományágakat alapvetően két csoportra osztottam. A szorosan 
kapcsolódó tudományágak a történelem, a hadtörténelem és a régészet. Ezek mellett 
kiegészítő információkhoz juthatunk a hadművészet, a fegyvertan, a földrajz, az építőmérnöki 
tudományok, az építészettörténet, a térképészet, a földmérés segítségével. Az így 
összegyűjtött, az adott témakörhöz tartozó információk rendezése, egységes kezelése teszi 
csak lehetővé egy teljesnek nevezhető rekonstrukció végrehajtását. Az objektumokat vagy az 
eseményeket mind térben, mind időben el kell tudnunk helyezni, és hozzá kell kapcsolnunk a 
tulajdonságaikat leíró különböző szakadatokat. Csak egy átfogó és együttes vizsgálat 
végeredményeképpen vonhatunk le megbízható következtetéseket, erősíthetünk meg vagy 
vethetünk el bizonyos hipotéziseket. Ezen kívül, a mindenre kiterjedő információgyűjtés után 
lehetséges csak különböző elemzések, vizsgálatok végrehajtása is. Egy teljes körű 
rekonstrukció nem nélkülözheti a vizsgált objektumok és események korabeli környezetének 
vizsgálatát sem. A földrajzi környezet általában nagy hatással van az események 
kimenetelére, az objektumok elhelyezkedésére, méreteire. Különösen igaz ez katonai 
vonatkozás esetén. 
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2. ábra: A hadtörténeti kutatás és rekonstrukció jellemzői [19] 
 
 A térinformatika alkalmazásának feltétele, hogy a kezelt információk földrajzi helyhez 
köthetőek legyenek. A hadtörténeti jellegű rekonstrukciók részét képező környezeti, erődítési 
objektum és az eseményekhez kapcsolódó alapelemek (objektumok) megfelelnek ennek a 
kitételnek, tehát a térinformációs rendszerek segítségével feldolgozhatók. A GIS segítségével 
az objektumok és az események térbeliségét és időbeliségét megfelelően tudjuk ábrázolni, így 
alkalmazásuk előrelépést jelent a hagyományos analóg vizsgálatokhoz képest. 

A számítástechnika, illetve a térinformatika előtti időkben is végeztek hadtörténeti 
rekonstrukciókat, melyek alapját a papírtérképek és analóg nyilvántartások jelentették. Egy 
összetettebb vizsgálat esetén (több résztvevő és tulajdonságaik, több időpont), igen komoly 
feladat hárult a kutatóra. Jellegzetes példa az analóg alapanyagok használatára a múltból: 
Berthier francia térképész az Egyesült Államok függetlenségi háborújának egyik legfontosabb 
ütközetét, a 1781-ben lezajlott Yorktown-i csata rekonstruálását egymásra helyezhető 
térképfedvényekkel oldotta meg (1. melléklet) [48]. Ma már kézenfekvőnek tűnik a 
számítógép és ezzel együtt a térinformatika használata az ilyen jellegű feladatok megoldására. 
Az analóg formában még oly áttekinthetetlennek tűnő adattömeg, egységes rendszerben 
tárolva, már kezelhetővé válik.  
 Egy hadtörténeti esemény vagy objektum rekonstrukciója megköveteli a lehető 
legszélesebb körű információgyűjtést. Így általában mind geometriai, mind tartalmi, mind 
megbízhatósági szempontból, igen változatos minőségű adathalmazzal kerülünk szembe az 
adatgyűjtés végeztével. Az információk együttes kezelése egyszerűbbé teszi az 
összehasonlítást, az ellentmondások és a legmegbízhatatlanabb adatok kiszűrését. Ez 
utóbbival azért óvatosan kell bánni, hiszen az elmúlt korok vizsgálatánál gyakran előfordul 
olyan eset, amikor egymásnak ellentmondó információk kerülnek birtokunkba, de az 
ellenőrizhetetlenség miatt egyiket sem vethetjük el. Például egy személyes megbeszélés során 
Csihor Károly olyan harckocsi árokról beszélt, ami más források alapján nem azonosítható. 
Az ilyen esetekben, ezért azt tartottam célszerűnek, ha minden információt megtartok és 
ábrázolok a rendszerben, és a majdani felhasználóra bízom a végső döntést vagy a 
következtetések levonását. Célravezető, ha a rekonstrukció végeredménye ilyenkor csak egy 
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hipotézis, amit az összegyűjtött adatok alapján állíthatunk fel. Összességében elmondható, 
hogy igen körültekintően kell kialakítani egy hadtörténeti rekonstrukciós célú térinformációs 
rendszert. A következőkben összefoglaltam azokat a szempontokat, amelyeket feltétlenül 
szem előtt kell tartani a megvalósítás során [24]: 
 
a, A legfontosabb követelmény, hogy egy egységes rendszerben kell a térinformatikai 
adatbázist kialakítani. Ez az egység a területi kiterjedéstől függően lehet egy kisebb térség, 
egy ország vagy akár egy egész kontinens is. A magyarországi hadtörténeti rekonstrukciók 
esetében, általában a Kárpát-medence jelenti azt a keretet, amelyben a rendszer 
megvalósítható. Az egységes rendszer, mint elvárás az alkalmazott koordinátarendszer 
tekintetében is fennáll. Ma Magyarországon az EOV rendszert használjuk, ezért minden 
információt ebbe kell beillesztenünk. 
 
b, A környezeti elemek, erődítési objektumok és az események geometriai ábrázolásán túl egy 
olyan leíró (attribútum) adatbázist kell felépíteni, amely használhatóvá teszi térinformációs 
rendszert a témakörben érdeklődő számára. Ez azt jelenti, hogy a térinformációs rendszer 
minden olyan elemének, minden olyan attribútumát össze kell gyűjteni, amely érdeklődésre 
tarthat számot. Ez több szempontból is nehéz feladat. A hadtörténeti jellegű rendszerek több 
tudományágat érintenek. Ezek más-más szemszögből látják és értékelik ugyanazt. 
Különbözőek az elvárásaik a rendszer összetevők tulajdonságainak tekintetében. Az 
attribútum adatok gyűjtését vizsgálva, kijelenthető, hogy az esetek nagy részében csak nagy 
ráfordításokkal lehet megszerezni azt az információmennyiséget, amely (sokszor jogosan) 
elvárható. Előfordul, hogy az adatokhoz való hozzáférés korlátozott, vagy lehetetlen 
(megsemmisültek). Így tehát kompromisszumot kell kötni az elvárások és a lehetőségeink 
figyelembevételével. Az adatgyűjtést pedig ennek a figyelembe vételével kell végrehajtani. 
 
c, Egy rekonstrukciós célú térinformációs rendszer megköveteli olyan információk 
megjelenítését is, amelyeknek egy hagyományosnak nevezhető (önkormányzati, közmű, stb.) 
információs rendszer esetében nincs nagy jelentősége. Ezek a különböző dokumentációk. A 
hadtörténeti jellegű adatgyűjtéskor - különösen a közelmúlt eseményei kapcsán - 
különlegesnek nevezhető eljárásokat is fel kell használni. Az így létrejövő geometriai, 
attribútum és dokumentációs adatbázis elsődleges célja adatszerzés a rekonstrukcióhoz, de 
nem elhanyagolható cél az archiválás sem. Logikus lépés, hogy elmúlt korok vizsgálatánál ne 
csak a rekonstrukció eredményét, hanem magukat az eredeti adatokat, dokumentációkat is 
közöljük. Elég csak abba belegondolni, hogy a II. világháború résztvevőinek, szemtanúinak 
szóbeli visszaemlékezéseit hiba lenne nem dokumentálni és veszni hagyni, miután kiszűrtük 
belőlük a számunkra hasznos információkat. A térinformatikai szoftverekben meg van a 
lehetőség a dokumentációk objektumokhoz való csatolására (például az ArcView esetében a 
Hotlink parancs) képi, szöveges, hang vagy videó formátumban [3]. Éppen ezért azt 
mondhatjuk, hogy egy hadtörténeti jellegű térinformációs rendszerben a geometriai és az 
attribútum adatbázisok mellett, egy dokumentációs adatbázist is létre kell hozni, amely 
tartalmazza a felhasznált eredeti dokumentációk digitalizált változatát a forrás megjelölésével. 
(3. ábra) Ez egyfajta metaadatként is értelmezhető. A térinformatikai szoftverek nem 
mindegyike alkalmas a dokumentációk tömeges kezelésére, így mindig tisztában kell lenni a 
felhasznált szoftver lehetőségeivel, és a lehetséges fejlesztéseivel e téren. 
 



 12

 
 

3. ábra: A hadtörténeti GIS felépítése 
 
d, Egy olyan GIS rendszernek, ami hosszabb időszak több hadtörténeti eseményével is 
foglalkozik, alkalmasnak kell lennie új objektumoknak vagy azok részeinek típus- és 
kormeghatározására is. Ehhez egyfajta referencia rendszer kialakítása szükséges, melynek 
tartalmaznia kell egyes korszakok jellemző erődítéstípusait. Érdemes megvizsgálni a külföldi 
példákat is, ahol sokszor, a hazaiaknál jobb állapotban lévő és jól dokumentált erődítésekkel 
találkozhatunk. Sok hasznos információval és tapasztalattal szolgálnak ezek a példák, és sok 
esetben jelentenek segítséget a magyarországi erődítések felkutatásához és azonosításához. A 
térinformatikai rendszer így, egyfajta nyilvántartás is lesz, mely lehetővé teszi az erődítések 
fejlődésének vizsgálatát is a különböző korokban. 
 
e, A térinformációs rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy alapot képezzen a 
kiválasztott tematika további kutatásaihoz, amellett, hogy a meglévő információk segítségével 
különböző elemzések, vizsgálatok legyenek végrehajthatók. Ha az előző pontokban tárgyalt 
kritériumoknak megfelelően kerül kialakításra a térinformációs rendszer, akkor nagy 
valószínűséggel meg fog felelni ennek az elvárásnak is. A körültekintő adatgyűjtés, 
geometriai, attribútum és dokumentáció tekintetében, és az információk térinformatikai 
rendszerbe integrálása, alkalmas arra, hogy kielégítő válaszokat adjunk a felmerülő 
kérdésekre. A létrehozott referencia és nyilvántartási rendszer, együttesen az elemzési 
lehetőségekkel, megfelelő alapot jelenthet akár ismeretlen objektumok vagy azok részleteinek 
kutatásához és felderítéséhez is. 
 
f, Az elkészült adatbázisnak minden potenciális felhasználót ki kell szolgálnia. A lehetséges 
felhasználókat egy hadtörténeti rekonstrukciós rendszer esetében, alapvetően két részre 
osztottam. Az első és nagyobb csoport a téma iránt felületesen érdeklődők halmaza. A 
második csoportot pedig a témakör kutatói jelentik. Ha a rendszer a kutatókat ki tudja 
szolgálni, akkor valószínűleg az érdeklődők számára is megfelelő lesz. Felhasználói 
szempontból a térinformációs rendszerek megfelelnek mindkét csoport elvárásainak és 
lehetőségeinek. A térinformatikai szoftverek használata könnyen és gyorsan elsajátítható 
bárki számára. A fő problémát az jelenti, hogy térinformatikai szoftverekhez nem mindenki 
juthat hozzá (kivétel néhány ingyenes verzió, amely letölthető). A megoldást az Internet 
jelenti. Ehhez persze kissé át kell alakítani a térinformációs szoftver környezetben elkészített 
rendszerünket. 
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3 A térinformatikával és távérzékelési adatokkal 
támogatott hadtörténeti rekonstrukció 

 
A hadtörténeti folyamatok vagy események rekonstruálása komplex feladat. Ha csak 

önmagában az események rekonstrukcióját vizsgáljuk, akkor ez tulajdonképpen tisztán 
szöveges leírás keretein belül is megtörténhet. Ezekre jelentenek példát a különböző 
hadtörténeti eseményeket feldolgozó könyvek, melyek néhány kivételtől eltekintve nem túl 
részletesen foglalkoznak a helyszíni (környezeti) és a kapcsolódó erődítési (objektum) 
információkkal (pl. Gosztonyi P., Számvéber N., Tóth S., Ungváry K. publikációi) [16] [36]. 
A helyhez kötött és az attribútum információk együttes, térképi alapú kezelésének 
lehetőségével, valamint a távérzékelés legújabb kori információgyűjtő eszközeinek 
felhasználásával azonban pontosabb, hitelesebb eredmény létrehozására van mód. A komplex 
folyamatot három egymástól jól elkülöníthető részfeladatra bontottam, amelyek azonban 
szervesen egymásra épülnek. A megelőző lépés nélkül nem is valósítható meg teljes 
mértékben a következő. A legelső feladat a korabeli környezet rekonstrukciója, majd az 
erődítések vagy annak elemeinek rekonstrukciója és végül a hadtörténeti esemény vagy 
folyamat rekonstrukciója. Ez a felsorolás egyben a végrehajtás logikus sorrendjét is jelenti. 

3.1 A környezeti rekonstrukció 
 

A hadtörténeti rekonstrukció folyamatában az első lépcsőfok a környezeti 
rekonstrukció. Első megközelítésben azt gondolhatnánk, hogy erre a lépésre nincs is szükség, 
hiszen a konkrét eredményeket a vizsgált időszak objektumainak és eseményeinek 
rekonstrukciója jelenti. A környezet ábrázolása, azonban az esetek döntő többségében 
indokolt, sőt szükségszerű. A környezet, mint külső tényező nagyban befolyásolja az 
objektumok elhelyezését, méretét és egyéb jellemzőit, valamint ugyanilyen hatással van az 
események kimenetelére is. Különösen igaz ez olyan témakör esetében, mint a hadtörténet 
[22]. Köztudott, hogy a hadművészetben mindig is kiemelten kezelték a földrajzi környezetet, 
a terep adta lehetőségeket. Külön szakterület is foglalkozik ezzel: a katonaföldrajz.  

A felszín, a tér a hozzá kapcsolódó természeti és társadalmi környezettel mindig 
meghatározó szerepet játszott a fegyveres erők küzdelmeiben. A konkrét viszonyok 
segíthetik, vagy akadályozhatják, de minden esetben döntően befolyásolják a hadműveletek, 
harctevékenységek előkészítését és végrehajtását a földön és a légtérben egyaránt. Figyelmen 
kívül hagyásuk a siker vagy a kudarc egyik meghatározó elemévé vált [17]. Nem hagyhatja 
figyelmen kívül sem a támadó, sem a védelemre berendezkedő fél. A védelem stratégiájának 
kialakításakor mindig is figyelembe vették a terep nyújtotta előnyöket. A védekezésre 
kényszerített csapatok mindig igyekezetek olyan területeket kiválasztani a védelmi rendszerük 
helyszínéül, amelynek terep adottságai elősegítették a kiépítést és emellett a lehető legjobban 
megnehezítették a támadók dolgát. A magasságkülönbségekből adódó előnyök, vízfolyások 
vagy egyéb járhatatlan területek szervesen illeszthetők egy védelmi rendszerbe. A környezeti 
elemek, tehát meghatározzák az erődítések elhelyezkedését, illetve szerves részei lehetnek 
azoknak. A mai Magyarország területén nem találhatók katonaföldrajzi szempontból 
szélsőségesnek mondható területek (pl. magas hegyek, tengerek), de a kutatott régebbi 
időszakokban még igen. 

A fentiekből átható, hogy a környezeti rekonstrukciót mindenféleképpen végre kell 
hajtani a megfelelő végeredmény elérése érdekében. Egy digitális alaptérképet kell létrehozni 
az aktuális területről a vizsgált időszak környezeti jellemzőivel. A hadászatban betöltött 
szerepén túl, egyéb indokai is vannak ennek a lépésnek. Az objektum és esemény 
rekonstrukciók önmagukban, környezeti elemek ábrázolása nélkül, a „levegőben lógnának”. 
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A közvetlen környezet megjelenítése megkönnyíti az alapvető tájékozódást a felhasználó 
számára. Ezen kívül, a környezeti objektumok jellemzői (méret, alak, forma) sokszor utalást 
jelenthetnek arra, hogy valaha részei voltak egy védelmi rendszernek. Ez akkor is igaz lehet, 
ha semmilyen más jelenség nem utal erre. A környezeti elemek, az erődítési objektumok 
ábrázolása mellett, az események rekonstrukciója során is hasznosak lehetnek. Az események 
korabeli leírásaiban sokszor csak a környezeti elemekhez kötött, relatív információkkal 
rendelkezünk. Így, megjelenítésükhöz is elengedhetetlen egy megbízható környezeti 
rekonstrukció. Ráadásul, sokszor a vizsgált események csak nagy vonalakban ismertek. A 
történések helyszíneit, környezetét részletesen megvizsgálva több esetben is utólagos 
pontosítások hajthatók végre. 

A rekonstrukció fontos része a helyszín bejárása, a terepi mérés. Olyan esetekben, 
amikor a vizsgált erődítések részben vagy teljesen megsemmisültek, szintén szükség van a 
környezeti elemek ismeretére. Ez azt jelenti, hogy célszerű a korabeli állapotok ábrázolása 
mellett a mai állapot rögzítése is. Még hasznosabb eljárás, amikor az összes lehetséges archív 
adatforrást felhasználva az erődítések keletkezésének időpontjától kiindulva, a közbenső 
állapotok rögzítése mellett jutunk el a mai helyzethez. (4. ábra) 

 

 
 

4. ábra: A környezeti rekonstrukció folyamata [19] 
 

Összefoglalásként áttekintem, hogy milyen kritériumok figyelembevételével 
szükséges kialakítani a térinformációs rendszer korabeli környezetre vonatkozó 
adatstruktúráját és adatmodelljét, mert csak ezek teljesítése esetén tekinthetünk egy környezeti 
rekonstrukciót megfelelőnek: 

 Korhűség. A lehető legjobban tükrözi a vizsgált erődítésnek a használatakor fennállt 
környezeti állapotokat és jellemzőket. (30. ábra) 

 Tartalmazza azokat a környezeti elemeket, amelyek befolyásolhatták az erődítések 
kialakítását és az eseményeket. 

 A magassági viszonyok szintvonalas vagy háromdimenziós megjelenítése. 
 Az erődítések történetének követése a keletkezésük időpontjától a mai napig. 

A következőkben összefoglalom, hogy milyen adatforrások használhatók fel a környezeti 
rekonstrukció végrehajtásakor magyarországi vonatkozásban. (5. ábra) Az általam vizsgált 
időszak a XVII. századtól napjainkig terjed. Ennél régebbi források igen ritkán fordulnak elő 
és minőségi szempontból is erősen megkérdőjelezhetőek. A korabeli állapotok 
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rekonstruálásához felhasználható adatnyerési eljárások szempontjából lényegében két 
időszakot különítettem el.  

Az 1700-as évek közepétől a II. világháborúig szinte kizárólag archív térképi anyagok 
használhatók fel. Ezek a katonai és polgári térképek az időben előre haladva egyre jobb 
minőségűek. Ezen időszak térképeit az alábbi táblázatokban foglaltam össze. [1] [7] [18] 
 

 
 

1. táblázat: A magyarországi topográfiai térképek az 1700-as évektől a II. világháborúig 
 

 
 

2. táblázat: A magyarországi kataszteri térképek az 1700-as évektől a II. világháborúig 
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3. táblázat: A magyarországi topográfiai térképek a II. világháború után 
 

 
 

4. táblázat: A magyarországi kataszteri térképek a II. világháború után 
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A II. világháború utáni időszakban a térképek egyre sűrűbben egyre kiforrottabb technikával 
készültek, így a választási lehetőség is bővebbé vált. A térképezéshez kapcsolódóan megjelent 
a légi fényképezés, ami információtartamában felülmúlja a térképeket, majd a mesterséges 
holdakról történő távérzékelés is. A kataszteri térképekkel kapcsolatban érdemes megemlíteni, 
hogy elkészült az ország teljes külterületéről (KÜVET), valamint a belterületekről és a volt 
zártkertekről (BEVET) a digitális térképi adatállományok ITR formátumban. [50] [51] 

 
5. ábra: A környezeti rekonstrukció forrásai [19] 

 
A mai környezet geometriai és attribútum adatainak gyűjtésére különböző elsődleges 

és másodlagos adatgyűjtési eljárások alkalmazhatók, lehetőségektől és az elvárásoktól 
függően. A teljes rekonstrukció szempontjából a környezeti elemeknek csak a geometriai 
jellemzői lényegesek, ezért általában attribútum adatgyűjtésre nincsen szükség. A térképeken 
ábrázolt környezeti elemek definíciószerűen magukban hordozzák azokat a katonai, 
járhatósági szempontból lényeges információkat, melyekre szükség lehet. A légi fényképek és 
űrfelvételek esetében, pedig az interpretáció és a minősítés jelenti az alapot ezekhez az 
információkhoz. 

3.2 Az objektum rekonstrukció 
 

A korabeli környezet rekonstrukciója megteremti a keretet a további lépések 
végrehajtásához. A létrehozott digitális alaptérképen elsőként a vizsgált eseményekhez 
kapcsolódó objektumokat vagy részeiket kell rekonstruálni. Ez a teljes rekonstrukciós feladat 
legnagyobb és talán legérdekesebb része. Az erődítések előzetes vizsgálata, majd későbbi 
azonosítása és illesztése a térinformációs rendszerbe egy változatos, szerteágazó munka 
eredményeképpen valósul meg. A környezeti elemekkel ellentétben, az erődítések esetében 
már nem csak a geometriai jellemzők állnak a kutatás középpontjában, hanem az objektumok 
attribútumait is össze kell gyűjteni. Ez nagy számú és változatos adatforrás felhasználását 
jelenti. Az objektumok rekonstrukciójánál általam alkalmazott adatgyűjtési módszerről és 
felhasznált adatforrásokról a 4.2. alfejezetben részletesen írok, így itt csak tömören 
összefoglalom a lényegét. (6. ábra) Az erődítések geometriájáról a környezeti elemekhez 
hasonlóan az archív anyagok felhasználásával szerezhetünk információkat. A direkt objektum 
felderítés és kiértékelés – ami a térképek, távérzékelt anyagok vizsgálatát jelenti – előtt 
érdemes tanulmányozni azokat a dokumentációkat (ha vannak ilyenek), amelyek a keresett 
erődítésekkel kapcsolatosak. Egyszerűbbé teheti a felderítést és az azonosítást, ha tisztában 
vagyunk azzal, hogy mi az, amit pontosan keresünk, és hogy hol keressük. Már ennek az 
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előzetes tájékozódásnak az adatforrásai is igen változatosak lehetnek. A vizsgált esemény 
irodalomkutatása során össze kell gyűjteni lehetőleg az összes írásos publikációt. Ezek többé-
kevésbé tisztázhatják a geometriai jellemzőket és az attribútumokat, így nem kell az alapokról 
kezdeni a felderítést. Az így összegyűjtött anyagok végül a dokumentációs adatbázis részei 
lesznek. Az objektum rekonstrukciónak ez az előzetes információgyűjtési része. Visszautalva 
a környezeti rekonstrukcióra, az előzetes adatok alapján, már meghatározható, hogy 
közelítőleg mekkora területi kiterjedésű és ezzel együtt milyen adatsűrűségű lesz a 
térinformációs rendszerünk, tehát milyen méretarányban szükséges az adatgyűjtést 
végrehajtani. 
 A kiinduló információk megszerzése után a konkrét erődítési elemek azonosítása és 
kiértékelése következik. A geometriai jellemzők megállapítására, nagyságtól függően az 
archív térképi művek, légi fényképek, illetve mai űrfelvételek kerülhetnek szóba. A nagyobb 
kiterjedésű objektumok (5-10 m felett) vagy a rájuk utaló terepi nyomok esetében, már az 
M=1:10 000-es és M=1:25 000-es méretarányú térképek vizsgálata is eredménnyel járhat, 
mert esetenként ábrázolva vannak rajtuk. Az archív légi felvételek használata szinte minden 
esetben szükségszerű a nagyobb információtartam miatt. Elsősorban az új elemek felderítése 
kapcsán, valamint a további pontosítások érdekében. A nagyfelbontású műhold felvételek 
esetében is igaz ez a megállapítás. Emellett ezek a felvételek nagy területi lefedettséget 
biztosítanak, ellenben csak a mai állapotok vizsgálatát teszik lehetővé. Az attribútum adatok 
nyerésére szolgáló eljárások részben ugyanazok, mint a geometriai adatoknál. A különböző 
tematikus térképekből, a légi fényképekből, űrfelvételekből származhatnak az erődítési 
elemek leíró adatai. A távérzékelt anyagok esetén ezt az eljárást a tartalmi 
információnyerésnek nevezzük, ami tulajdonképpen az objektumok osztályba sorolásának az 
alapját jelenti. A tartalmi pontossággal, pedig azt fejezzük ki, hogy milyen biztonsággal és 
hatékonysággal ismerjük fel az egyes objektumokat. A tartalmi információnyerés jellemzői: 

 A felvételek spektrális tulajdonságai meghatározzák a tartalmi pontosságot. A színes, 
az infra tartományú és a multispektrális felvételek szélesebb körű tartalmi 
információkat szolgáltatnak a felhasználónak, mint a fekete-fehér fényképek. 
Hátrányuk, hogy ezek a felvételek csak az utóbbi évtizedekben készültek, így az 
időközben megsemmisült erődítési elemek közvetlenül nem láthatók rajtuk. 

 A hadtörténeti rekonstrukció esetében nem lehet kizárni az osztályba sorolás 
feladatából az emberi tényezőt. A szakmai tapasztalat és ezzel együtt a tartalmi 
összefüggések feltárása nem oldható meg kizárólag számítógép használatával. Más 
jellegű felhasználásoknál alkalmazható az automatikus osztályba sorolás. 

A térképeken és távérzékelt anyagokon kívül kiemelt információforrások az írásos 
publikációk, dokumentációk. Végül az erődítések mai állapotának meghatározását a helyszín 
bejárásával biztosítatjuk. A környezeti rekonstrukcióhoz hasonlóan az objektum 
rekonstrukciónak is része kell, hogy legyen, az erődítések állapotváltozásának időbeli 
követése, a geometria és az attribútumok vonatkozásában is. A rekonstrukció során 
előfordulhat, hogy egy erődítés ugyanazon elemeiről eltérő információkhoz jutunk. A 
problémát úgy oldhatjuk meg, hogy a térinformációs rendszerben az összes variációt 
ábrázoljuk. Ez egyszerűen megoldható és szükséges is, hiszen lehetőleg minden alternatívát 
tartalmaznia kell a rendszernek. 
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6. ábra: Az objektum rekonstrukció forrásai [19] 
 

 A térinformációs szoftverek segítségével a felhasználó szabadon nagyíthatja és 
kicsinyítheti a rendszer digitális térképi részét. A különböző méretarányú megjelenítés 
problémákat okozhat az egyes objektum típusokat ábrázoló fedvények kezelésében. Kisebb 
méretarányú szemlélés esetén sok részletesen feldolgozott objektum megjelenítése fölösleges, 
mert átláthatatlan és értelmezhetetlen lesz a sok információ. Ennek az ellenkezője is igaz, 
mert nagy méretarány esetében is fölöslegessé válhatnak azok a fedvények, amelyek inkább 
áttekintő jellegűek. A térinformatikai szoftverek megoldást biztosítanak erre a problémára is. 
Minden fedvényhez hozzárendelhető egy méretarány intervallum, amelyen belül a fedvény 
objektumai láthatóvá válnak a képernyőn, más méretarányokban viszont nem. Ez egy olyan 
dinamikus szemlélési lehetőséget biztosít, amellyel egy áttekintő regionális ábrázolástól, a 
lokális megjelenítésen keresztül eljuthatunk egészen a kis részletekig is. Ezt a lehetőséget a 
hadtörténeti rekonstrukciók során is ki lehet használni, ehhez azonban az egyes megjelenítési 
méretarányoknak megfelelően kell kialakítani az adatstruktúrát. A nagy területi kiterjedésű 
események és erődítési rendszerek regionális áttekinthetőségét és a részletes lokális 
vizsgálatok lehetőségét is biztosítani szükséges. A gyakorlati felhasználás szempontjából nem 
elegendő az, hogy az erődítési elemek csak egy bizonyos intervallumban (ez általában a 
lokális szint) láthatók a digitális térképen. Ezt az intervallumot logikusan úgy kell beállítani, 
hogy az erődítési elemek minden részlete ábrázolva legyen, az esetek nagy többségében 
vonalként és felületként. Az áttekintéshez és az alapvető tájékozódáshoz azonban elegendő az 
erődítések generalizált ábrázolása, az elhelyezkedésük fő irányultságának, közelítő területi 
kiterjedésüknek megjelenítése. Erre megfelel a vonalszerű vagy pontszerű ábrázolás is. A 
felvázolt problémára az jelenti a megoldást, ha egy objektum típust nem csak egy fedvényen 
kell ábrázolni. Meg kell jeleníteni egy áttekintő regionális és egy részleteket tartalmazó 
lokális fedvényen is, majd mindegyikhez definiálható a megfelelő méretarány intervallum. 
Ezekkel a lépésekkel egyszerűsödik a rendszer használata. (7. ábra) 
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7. ábra: Az objektum rekonstrukció folyamata [19] 

3.3 Az esemény rekonstrukció 
 

A környezeti és objektum rekonstrukció sikeres végrehajtása után, egy olyan térképi 
alap áll rendelkezésre, amely már megfelelő keretet biztosít az események rekonstruálására is. 
Amíg az objektum rekonstrukció elképzelhető környezeti elemek ábrázolása nélkül, addig az 
események ábrázolása értelmetlen a környezeti elemek és az objektumok megjelenítése 
hiányában, hiszen valamilyen objektumhoz kötnünk kell a mozgásokat, illetve a résztvevők 
tartózkodási helyeit. Az események ábrázolásának pontosságát, megbízhatóságát alapvetően 
két tényező befolyásolja. Az első, hogy a vizsgált események, mikor történtek. A második, 
pedig az, hogy milyen minőségű és mennyiségű információt lehet összegyűjteni vele 
kapcsolatban. Ez utóbbi tényező természetesen függ az elsőtől. Általánosságban kijelenthető, 
hogy az időben visszafelé haladva, a rendelkezésre álló adatok mennyisége és minősége is 
radikálisan csökken. A három fő információszerző lehetőség: a különböző térképi művek, az 
írásos dokumentációk és a személyes szóbeli visszaemlékezések. 
 A történelmi, földrajzi atlaszokban találkozhatunk különböző eseményeket megörökítő 
térképekkel. Az események résztvevőit valamilyen szimbólummal, magukat az eseményeket, 
pedig többnyire nyilakkal, vonalakkal ábrázolják. A hadtörténeti események analóg térképi 
ábrázolására is általában ugyanezt a módszert használják fel. A harcokban résztvevő 
alakulatok, eszközök megjelenítése azonban egy speciális jelkulcs alapján történik. Ezek a 
kicsi, általában zászlószerű szimbólumok nagy hasonlóságot mutatnak a különböző országok 
hadseregeinél (2. melléklet) [33]. A források közül a térképek magbízhatóságát tekinthetjük a 
legnagyobbnak, mert publikálásuk feltétele valamilyen szintű ellenőrzés. A XX. század 
háborúiból fennmaradtak olyan archív hadműveleti térképvázlatok is, amelyeket a harcoló 
csapatok használtak. Ezek nagyon hasznosak az esemény rekonstrukció végrehajtásához. 
Tartalmazzák az alakulatokat, a saját és az ellenséges mozgásokat, az arcvonalak alakulását és 
egyes esetekben az állásokat is. Általában méretarány nélküliek vagy kis méretarányban 
készültek, ezért nehéz a feldolgozásuk, hiszen egy-egy térképvázlaton belül óriási eltérések 
mutatkoznak az ábrázolt objektumok geometriájában. 
A térképek mellett megbízható adatokat nyerhetünk a különböző írásos dokumentációkból is. 
Az erődítésekkel és harcoló alakulatokkal foglalkozó dokumentumokban legtöbbször az 
eseményeket ábrázoló vázlatokkal is találkozhatunk. Ezek azonban általában csak közelítőleg 
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jelenítik meg az eseményeket a környezeti és erődítési elemek nélkül vagy nem túl részletes 
ábrázolásával. Az eseményekkel kapcsolatos adatgyűjtések során kerül előtérbe a szóbeli 
információk legnagyobb hányada. Erről az adatgyűjtési eljárásról, természetesen csak abban 
az esetben lehet szó, ha az események egy emberöltő alatti időszakon belül történtek. A II. 
(esetleg az I.) világháború a legrégebbi ilyen esemény. A verbális információkat alapvetően 
kritikusan kell kezelnünk, mert sok külső tényező lehet(ett) befolyással az érintett 
személyekre. Ebből adódóan sokszor előfordulhatnak ellentmondások is (pl. alakulatok 
megnevezése, száma, iker-, pótalakulatok, lásd 4.2 alfejezet), de előfordul, hogy lokális 
eseményekről csak ilyen adatok állnak rendelkezésre. 
Az eseményekre vonatkozó információknak az ellenőrzése nagyon nehéz. Ugyanazon 
esemény, egymástól független forrásból származó információinak összevetése jelenti szinte 
kizárólag a megoldást, azonban erre igen ritkán van lehetőség. Így az esemény rekonstrukciók 
során az adatgyűjtés még az átlagosnál is kritikusabb folyamat. Az adatbázisban érdemes 
feltüntetni minden lehetséges verziót egy eseménnyel kapcsolatban és a felhasználó számára 
biztosítani kell a lehetőséget, hogy kiszűrje a számára megfelelő minőségű adatokat. Ez a 
legegyszerűbben megbízhatósági szintek felállításával érhető el, ami alapvetően az adatok 
eredetétől függ. Ha a megbízhatósági adatokat attribútumként tároljuk, a térinformációs 
rendszerek tematikus megjelenítési lehetőségét kihasználva, ezek függvényében is 
ábrázolhatóak az egyes objektumok. 
 Az információforrások bizonytalansága mellett a másik lényeges kérdés az események 
megjelenítése. Az időbeli változások követését még nem sikerült hatékonyan megoldani a 
térinformációs rendszerekben. Léteznek feladatspecifikus megoldások, azonban egy 
általánosnak nevezhető még nincs (4. fejezet). A hadtörténeti folyamatok esetében 
kézenfekvőnek tűnik az idősorok alkalmazása, a fontosabb időpontokhoz rendelt fedvények 
megjelenítése vagy egy-egy animáció csatolása. Ezek azonban messze járnak a tökéletes 
megoldástól, hiszen nem jelentik az idő adatbázis szintű kezelését. (8. ábra) 
 

 
 

8. ábra: Az esemény rekonstrukció folyamata [19] 
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4 Az idő kezelésének lehetőségei a GIS-ben 
 
 Egy térkép, legyen az kőlapra vésve, papírra festve, nyomtatva vagy akár képernyőn 
megjelenítve, a valóság egyetlen időpontjáról készített pillanatfelvétel. Nagyon sok feladat 
esetében azonban egy adott időpontban fennálló állapot vizsgálata kevésnek bizonyulhat. A 
környezetünkben zajló vagy a múltban történt folyamatok, események tanulmányozása, 
rekonstrukciója sokszor nagyobb időintervallumban, több egymást követő állapot rögzítését 
követeli meg [37]. Ha minden térképen egy adott pillanatra jellemző állapotokat találunk, 
akkor kézenfekvőnek tűnik az egymást követő időpontokban készített térképek 
összehasonlítása és az eltérések kiértékelése ahhoz, hogy egyes változásokat elemezzünk. A 
helyzet azonban nem ilyen egyszerű. Egy-egy folyamat valósághű modellezéséhez ez a 
módszer alkalmatlannak bizonyulhat. A hagyományos térképekhez hasonlóan, a 
térinformációs rendszerek esetében problémát jelent a folyamatok, illetve változások 
követése. Az időbeli folyamatok, történések feldolgozásához a térinformációs rendszerek két 
fő komponensét, a helyzeti (geometriai) információt és az attribútum (leíró) információt ki 
kell egészíteni az idővel, mint a harmadik fő jellemzővel. A térinformációs rendszerekben 
döntően azt a módszert alkalmazzák, hogy a feladattól függően az egyik komponens meg van 
kötve, egy komponens kontrollált, azaz egy értéktartományban mozoghat és csak a harmadik 
komponens kerül meghatározásra, például mérésekkel. A következő táblázatban néhány 
jellemző példa látható a földrajzi információk megjelenítésére, annak függvényében, hogy a 
három fő komponens milyen szerepet játszik az egyes alkalmazásokban. Azzal a 
kiegészítéssel, hogy a mozgó objektumok esetében a hely és az idő is lehet meghatározandó. 
 

Alkalmazás Megkötött Kontrollált Meghatározandó 
Talajtani adatok Idő Attribútum Hely 

Topográfiai térképek Idő Attribútum Hely 
Népesség adatok Idő Hely Attribútum 

Képi adatok Idő Hely Attribútum 
Időjárási adatok Hely Idő Attribútum 
Árvízi adatok Hely Idő Attribútum 

Légügyi menetrend Hely Attribútum Idő 
Mozgó objektumok Attribútum Hely Idő 
Mozgó objektumok Attribútum Idő Hely 

 
5. táblázat: Földrajzi adatok megjelenítése. [15] 

 
Az idő, mint a negyedik dimenzió kezelésére több módszer is kialakult a térinformációs 
adatbázisok keretein belül. Ebben az alfejezetben röviden áttekintem a különböző 
lehetőségeket, előnyeikkel és hátrányaikkal együtt. Elsőként azonban érdemes tisztázni azokat 
a korlátokat, melyek sokszor alkalmatlanná teszik a hagyományos GIS adatbázisokat az idő 
kezelésére és a változások szemléltetésére: 

 Az adatbázisban egy adott T0 időponthoz egy adott állapotkép (snapshot) tartozik. A 
következő T1 időponthoz egy újabb állapotképet rendelünk hozzá, ami természetesen 
tartalmazza a változásokat és a változatlanul maradó adatokat is. Könnyű belátni, hogy 
a több időpontban változatlanul maradó adatokat feleslegesen többszörösen tároljuk és 
egy idő után így akár kezelhetetlenné válhat az adatbázis. 

 Egy folyamat vizsgálata során logikusnak tűnik az állapotképeknek egy kiválasztott, 
szabályos időközönkénti készítése. Azonban előfordulhat olyan eset is, hogy egy 
jelentős mozzanat vagy részfolyamat két egymást követő állapotkép felvételi időpontja 
között zajlik le. Az ilyen folyamatok nem jelennek meg az adatbázisban. 
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 Az előző problémát továbbgondolva belátható, hogy az állapotképek készítése csak az 
állapotok ábrázolását jelenti és nem a változásokét. Ebből adódóan bizonyos időbeli 
lekérdezések nehézkesek lehetnek e megoldás alkalmazásával. 

A fenti korlátokat figyelembe véve a szakirodalom megkülönböztet időbeli (temporal), és 
hagyományos (atemporal) GIS adatbázisokat. A két típust alapvetően a funkcióikban meglévő 
eltérések különböztetik meg. A következőkben az időbeli GIS főbb funkcióit tekintem át 
röviden összefoglalva lényeges jellemzőiket. [15] 
Adatnyilvántartás: A vizsgált területet teljes egészében leíró jellemzők tárolását jelenti. Az 
adatbázisokat alapvetően térbeli vagy időbeli problémák, feladatok megoldására hozzuk létre. 
Ez döntően meghatározza a funkcionalitásukat is, hiszen az egyik esetben az időt, míg a 
másikban a helyszínt tekintjük megkötöttnek. A térbeli rendszerek kevésbé alkalmasak időbeli 
folyamatok vizsgálatára, és fordítva. A térbeliség és az időbeliség együttes nyilvántartása 
ezért komplex feladat, mert egyik komponens sem kötött. Az ilyen típusú komplex 
adatnyilvántartásra nincsen még kiforrott módszer. 
Adatelemzés: Az adatbázisok nyilvántartási funkciója már önmagában megoldás néhány 
problémára, azonban az összegyűjtött adatok segítségével különböző elemzéseket is 
végrehajthatunk. Az időbeli GIS rendszerek eszközei, illetve technikái lehetővé teszi, hogy a 
földrajzi adatokat úgy vizsgáljuk, hogy nem kell megkötnünk sem a helyszínt, sem az időt. Ez 
viszont általában a harmadik komponens, az attribútum adatok megkötésével jár. A 
hagyományos adatbázisokhoz képest előnyt jelent, ha megértjük egy vizsgált folyamat 
változásának főbb jellemzőit az ismert időpontokban, akkor lehetőségünk van előrejelzéseket 
készíteni jövőbeli időpontokra. Ez az előrejelzés vonatkozhat több lehetséges jövőbeli 
kimenetelre, azaz szcenárióra is.  
Adatfrissítés: Az adatbázisok információtartalmának frissítése nagyban meghatározza azok 
minőségét. E funkció vizsgálatakor két alapvetően különböző GIS adatbázis típust kell 
elkülönítenünk. Az első csoportba az úgynevezett „ad hoc” jellegű adatbázisok tartoznak, 
amelyek egy egyedi feladat kapcsán jönnek létre és a probléma megoldása után 
tulajdonképpen lezártnak tekinthetők. A második csoportba a „permanens” adatbázisok 
tartoznak, amelyek folyamatos működés mellett újabb és újabb információkkal és a hozzájuk 
tartozó műveletekkel egészülnek ki. Döntő különbséget jelent a hagyományos és az időbeli 
GIS adatbázisok között az a szempont is, hogy milyen módon hajtják végre a frissítéseket. 
Hagyományos esetben a régi információt törlik, vagy felülírják az újjal. Ezt nevezzük 
adatfrissítésnek és ennek tipikus példája a navigációs rendszerek adatbázisa. Az idő 
kezelésére alkalmas adatbázisokban az új adatok helyettesítik a régieket, azonban a régi 
információk sem vesznek el. Ez utóbbi megoldásra egy kézenfekvő nem térinformatikai 
példa, a banki tranzakciók kezelése. Érdemes megjegyezni, hogy a szakirodalom szerint az 
adatfrissítések ráfordításai egy GIS teljes élettartama alatt elérhetik az eredeti adatgyűjtés 
ráfordításainak 80 %-át is. 
Adatminőség: A minőség ellenőrzése azt jelenti, hogy megvizsgáljuk, hogy az új állapotokat 
jelentő adatok logikailag konzisztensek-e a régebbi állapotokkal, illetve az eredetük, 
teljességük, geometriai és attribútum pontosságuk megfelel-e az adatbázissal szemben 
támasztott követelményeknek. A logikai konzisztencia, amely az adatstruktúrában lévő 
kapcsolatok pontosságát jellemzi, az időbeli információkra is érvényes kell, hogy legyen. Az 
időbeli topológia, mint strukturális kényszer úgy jelenik meg, hogy egy adott entitásnak csak 
egyetlen megelőző és csak egyetlen következő verziója lehet. A geometriai és attribútum 
pontosság tekintetében, pedig a hagyományos adatbázisokkal ellentétben megbecsülhetjük az 
új adatokat egy entitás „teljes történetének” tükrében. Az adatminőséget befolyásoló tényezők 
közül még az aktualitást szükséges kiemelni, amely önmagában időbeni információt hordoz, 
és emiatt alapvetően befolyásolja az összes többi tényezőt is. Az aktualitás biztosítása nehéz 
feladat, mert a különböző objektumok változásának mértéke különböző lehet. [12]  
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Az eddig leírt minőségi jellemzők a hagyományos alkalmazásokra érvényesek. A múlt 
eseményeinek és folyamatainak rekonstrukciója esetében azonban az aktualitás, illetve a 
naprakészség érvényességét érdemes megvizsgálnunk. Mivel ezekben az alkalmazásokban 
már befejeződött, lezárult folyamatokat vizsgálunk az aktualitás és a naprakészség a 
hagyományos módon nem értelmezhető. A rekonstrukció aktuális feldolgozottsági szintje 
nem azonos a hagyományos aktualitás fogalommal. Kijelenthetjük tehát, hogy a hadtörténeti 
rekonstrukció adatminőségi szempontból is egy speciális GIS alkalmazás. 
Adatmegjelenítés: Statikus vagy dinamikus térképek, összefoglaló táblázatok, grafikonok, 
jelentések készítése az adatokból. Az adatmegjelenítés négy fő technikája a következő: 

-Időszekvenciák, idősorok alkalmazása 
-Az adatok grafikus, illetve szöveges módosítása, kiegészítése 
-Statikus térkép alkalmazása olyan tematikus szimbólumok használatával, 
amelyek eseményekre, időpontokra vonatkoznak (9. ábra) 
-Animáció alkalmazása (10. ábra) 

 

 
 

9. ábra: Tematikus szimbólumok használata statikus térképen. [53] 
 

 
10. ábra: Animált állapotképek. [49] 
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Az időbeli GIS adatbázisokban tehát azonos jelentőséggel bírnak a helyzeti, az attribútum és 
az idő komponensek. Azonban a megoldandó probléma függvényében, az egyes 
alkalmazásokban más-más hangsúllyal szerepelnek ezek a jellemzők. Különösen igaz ez a tér 
és az idő tekintetében, ezért érdemes külön alosztályokat megkülönböztetnünk aszerint, hogy 
a tér vagy az idő játszik-e domináns szerepet egy adatbázis vagy adatstruktúra kialakításában, 
illetve a lekérdezések jellegében. A különböző alkalmazásokat eszerint három alosztályba 
sorolhatjuk: tér-domináns, idő-domináns, idő és térbeli alkalmazások (11. ábra) [15]. 
 A tér-domináns alkalmazások legfőbb jellemzője, hogy általában a jelen idejű 
állapotok minél pontosabb ábrázolására törekednek és a segítségükkel végrehajtható 
műveletek döntően térbeli vonatkozásúak. Legkézenfekvőbb példája ennek a csoportnak a 
topográfiai térkép. A tér-domináns alkalmazásokban a múlt idő, tulajdonképpen a régi 
térképek formájában jelenik meg. A jövő idő kérdésével kapcsolatban pedig, a navigációt 
érdemes megvizsgálnunk. A navigációban megjelennek olyan várható változások, navigációs 
segítségek, tippek, amelyeket tekinthetünk jövő időre vonatkozó információknak, a jelen 
időbe ágyazva. Összességében tehát nem mondhatjuk, hogy ezek az alkalmazások teljesen 
nélkülöznék az időbeliséget. 
 Az idő-domináns alkalmazásokkal kapcsolatban a szakirodalom több olyat is említ, 
amelyeket tisztán időbeli adatbázisnak tart. Ilyenek például a különböző egészségügyi vagy 
személyzeti adatbázisok, amelyek alapvetően tényleg nélkülözik a térbeli információkat, 
azonban előfordulhatnak ezekben az alkalmazásokban is olyan elemzési szempontok, 
amelyeknél a helyzeti információk is fontosak lehetnek. Például hasznos következtetések 
vonhatók le a lakosság egészségügyi állapotával kapcsolatban, ha azt a betegek lakóhelyeinek 
függvényében vizsgáljuk. 
 Az időbeli és térbeli alkalmazások nem részesítik előnyben egyik komponenst sem. Az 
ilyen adatbázisok kivitelezésében a kihívást az jelenti, hogy mindkét kritérium szerint 
folyamatosnak kell lenniük. Példaként a különböző földhasználati, felszínborítottsági 
térképeket, „real time” szenzorokból származó adatok feldolgozását, vagy a környezeti 
vizsgálatokat lehet megemlíteni. 
 

 
 

11. ábra: Tér-idő dominancia a különböző alkalmazásokban. [21] 
 
Mivel napjainkig még nem létezik egy mindenki által elfogadott, időbeli adatbázisok 
létrehozására kidolgozott egységes modell, ezért a következőkben röviden áttekintem a 
legjellemzőbb koncepciókat. 
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4.1 Koncepciók az idő térinformációs rendszerekben történő 
kezelésére 

 
Tér-idő kocka: Ez a megoldás két térbeli dimenzióban történő változásokat, folyamatokat 
ábrázolja az időt függvényében. Az információ kinyerése ebben az esetben egy referencia 
pont vagy egy vektor, egy adott ponton átmenő metszet vagy egy kisebb kocka kijelölésével 
történhet. 

 
 

12. ábra: Tér-idő kocka. [21] 
 
Szekvenciális állapotképek: Ez a koncepció tulajdonképpen adott időpillanatokban készített 
állapotképek sorozatát jelenti. A megoldás kézenfekvőnek tűnik, hiszen a hagyományos 
térképészet jelenti a gyökereit, és emellett az állapotképek sorozata hasonlít az egymás után 
lepergő filmkockákra is. Azonban ebből a megoldásból hiányzik az egyik legfontosabb 
szempont, maguknak a változásoknak a megjelenítése. Adott Ti időpontokhoz (amelyek 
között az intervallumok nem feltétlenül egyenlők) tartozó állapotokat jelenít meg és nem 
eseményeket, így két különböző időpontbeli állapot közötti különbség meghatározásához 
alapos összehasonlításra van szükség. Ezenkívül a két legfőbb hátrány, ami ezt a koncepciót 
jellemzi:  

o rejtett struktúra: Ti időpontokhoz tartozó állapotokat jelenít meg, így egy 
objektum különböző időpontbeli verzióinak (azaz időbeli szomszédjainak) 
határait nehéz megállapítani. 

o redundáns adattárolás: minden állapotkép tartalmazza a megváltozott és a 
változatlan objektumokat is. 

 

 
 

13. ábra: Kunmadaras település fejlődése szekvenciális állapotképeken. [21] 
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Alapállapot módosításokkal: Ez a koncepció is állapotképek sorozatát jelenti, azonban 
kiemeli a különböző időpontok közötti változásokat, amely az egyik legfontosabb szempont 
az idő kezelése során. Előnye a korábban említett eljárásokkal szemben, hogy az egyes 
időpontokhoz kapcsolódóan nem szükséges a teljes vizsgálati terület objektumait tárolni, 
hanem csak a változásokat. A változások típusa, időzítése, illetve sorrendje jelenti az 
időbeliség tulajdonképpeni lényegét, ezért ezeknek az adatoknak a tárolása jóval 
logikusabbnak tűnik, mint a szekvenciális állapotsorok használata. E megoldás további 
előnyei: 

o az adatstruktúra időbelisége nyilvánvaló. Egy objektum megelőző, illetve 
következő verziójának határai adottak. 

o a redundancia minimális lehet, hiszen egy objektum egy verziója csak egyszer 
kerül tárolásra. 

 

 
 

14. ábra: Kunmadaras település fejlődése az „Alapállapot módosításokkal” koncepcióban. 
[21] 

 
Tér-idő kompozit: Ez a megoldás az „Alapállapot módosításokkal” koncepcióból indul ki és 
további – különösen adattárolási – célok megvalósítását jelenti. Ebben az eljárásban az egyes 
entitások jellemezhetők a teljes „történetükkel”, azaz tulajdonképpen egy attribútum típusú 
adattal. Egy tér-idő kompozit generálása egy időbeli állapotsorból a három dimenzió kettőre 
történő redukálását jelenti, ami lehetőséget teremt a térbeli komponens kezelésére az idő 
kizárásával, illetve az idő kezelésére a helyzeti információk nélkülözésével. Érdemes 
megemlíteni ennek a koncepciónak a legfőbb hátrányát is. Egy bizonyos idő után a 
kompozitban egyre növekvő számú és egyre kisebb területű entitásokat kell ábrázolni, így 
belátható, hogy csak viszonylag kis terület és kis időintervallum esetén alkalmazható 
hatékonyan. 
Majdnem mindegyik koncepció esetében talán a legfontosabb kérdés a Ti időpontok helyes 
megválasztása, azaz a megfelelő időintervallumok kijelölése. Minden szaktudományban 
alapvető jelentőségű az adatnyerés, amely a technika mai színvonalán digitális adatnyerést 
vagy mintavételezést jelent. A mintavételetés folyamatának megértése nagy jelentőségű, 
mivel az adatokból levonható következtetések függhetnek a mintavételezés módjától. [13] 
Ezen kívül érdemes megállapítani a vizsgált folyamat várható teljes időtartamát, ha az nem 
ismert, mert így meghatározható a felhasználandó állapotképek darabszáma. [2] E tekintetben 
két alapvető lehetőség van. Ha eredendően csak néhány darab állapotkép áll rendelkezésre, 
akkor nincs sok választásunk, hiszen az intervallumok ez esetben adottak. Ha azonban 
állapotképek nagyobb sorozata áll rendelkezésre, akkor mi dönthetjük el, hogy milyen 
intervallumokat választunk. 
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15. ábra: Kunmadaras település fejlődése tér-idő kompoziton. [21] 
 
Érdemes nagyon körültekintően megválasztani ezeket az értékeket a következő szempontok 
figyelembe vételével: 

 Ha szabályos időközöket választunk, biztosan könnyebb lesz a folyamatok, változások 
értelmezése. 

 Feltétlenül figyelembe kell venni a vizsgált folyamat változásainak sebességét: 
o Lassú változásoknál a nagy időintervallumok használata tűnik célszerűnek, 

azonban ha túl nagyra választjuk, két probléma jelentkezhet: 
• Kimaradhatnak a vizsgálatból olyan részfolyamatok, amelyek 

két időpont között teljes egészében lezajlanak. 
• Érzékelhetetlenné válhat, hogy mikor történtek a döntő 

változások.   
o Gyors változásoknál a kis intervallumok jelentik a megoldást. Ez esetben pedig 

az adathalmaz nagyságának drasztikus növekedése jelentheti a problémát. 
Látható, hogy az eredmény szempontjából legfontosabb kritérium az adatgyűjtés időbeli 
intervallumának helyes megválasztása. Ideális esetben ismert az időbeli folyamat időtartama, 
gyorsasága és elegendő adat áll rendelkezésre a mintavételezési időintervallumok 
meghatározásához. Ilyen folyamatok vizsgálatakor a mintavételezés periódusának 
meghatározására, a szakirodalom a Nyquist-feltételt említi. [11]  
 
 

 
16.ábra: A mintavételezés folyamata. [11] 
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Az uh határfrekvencia és a τ mintavételi távolság segítségével a Nyquist-feltétel: 
 

hu2
1

≤τ                                                                                                                              (4.1.1.) 

 
amely szerint az előforduló legnagyobb frekvencia minden periódusára legalább két 
mintavételi helynek kell esnie.  
Érdemes itt megjegyezni, hogy a hadtörténeti folyamatok, események időbeli vizsgálatához 
nem lehet egy általánosan érvényes mintavételezési eljárást definiálni, mert a különböző 
korok háborúi, csatái nagyon változatos képet mutatnak az idő tekintetében. Az 
évszázadokkal ezelőtti ütközetek döntően gyors lefolyásúak voltak, ezért a lényeges 
mozzanatok rekonstruálásához, illetve megjelenítéséhez sűrű mintavételezésre van szükség, 
akár fél órás vagy még sűrűbb periódusokkal. Ellenben a modern korok csatái 
nagyságrendekkel tovább tartottak, így az egy vagy több naponkénti mintavételezés is 
elegendőnek bizonyulhat. Természetesen a vizsgálati lehetőségeinket döntően befolyásolják a 
rendelkezésünkre álló források is. A fenti jellemzők miatt alapvetően inhomogén 
mintavételezésre van szükség, illetve a források csak ezt teszik lehetővé. 
Összefoglalva az idő kezelésének lehetőségeit a térinformációs adatrendszerekben, 
kijelenthetjük, hogy még nincs kikristályosodott, általánosnak tekinthető megoldás erre a 
problémára. Döntően adat és feladat specifikus megoldások ismertek előnyeikkel, 
hátrányaikkal. A legfontosabb kérdések egy kialakítandó adatrendszer esetében, hogy:  

 az objektumok 2 vagy 3 dimenziósak-e 
 van-e összefüggés az egymást követő vizsgált időpontokban az objektumok között  
 milyen sűrűségben állnak rendelkezésre az adatsorok. 

Ezen kritériumok szerint a megoldások széles skálán mozognak [35]:  
 nincs objektum (pl. távérzékelt kép esetén) 
 van objektum minden időintervallumra, de azok nincsenek egymással összefüggésben 

(rétegelv) 
 van objektumok minden időintervallumra, s azok egymással valamilyen 

összefüggésben vannak (relációs rétegek, pl. migrációs adatok) 
 folyamatosan definiált objektumok az idődimenzióban, 3 dimenziós objektumok pl. 

egyéni utazási magatartás a tér-idő dimenzióban. 

4.2 Az események megjelenítése a hadtörténeti rekonstrukcióban  
 
 A hadtörténeti folyamatok térinformatikai feldolgozása során az idő kezelésének 
kérdése kiemelt jelentőséggel bír, hiszen e nélkül az események vizsgálata és megjelenítése 
nem is lenne lehetséges. Azonban ez a térinformatikai alkalmazás ebből a szempontból is 
egyedinek nevezhető. Nem érvényes rá egyetlen más folyamat vizsgálatára kidolgozott 
általános koncepció sem. Ennek több oka is van. Ebben az alfejezetben megpróbálom 
összefoglalni azokat a sajátosságokat, amelyeket feltétlenül figyelembe kell venni, amikor 
ilyen típusú térinformációs rendszert szeretnénk létrehozni. 
 A hadtörténeti folyamatok, események időbeli vizsgálatánál felmerülő főbb 
kritériumokat érdemes két fő irányból megközelíteni. Elsőként a kiválasztott folyamat 
időtartamát és a mintavételezés módját kell meghatározni. Az időtartam tekintetében általában 
egyszerű a dolgunk, hiszen múltbéli eseményekről van szó, melyek már befejeződtek és 
többé-kevésbé pontos információk állnak rendelkezésre róluk. Az előforduló időtartamok 
azonban nagyon változatos képet mutatnak: a néhány órás időtartamtól, például a középkori 
csaták esetében, egészen a több évig tartó háborúkig. Hagyományos adatrendszerek esetében 
a vizsgált folyamat időtartama az egyik legfőbb szempont az időintervallumok 

http://gisfigyelo.geocentrum.hu/kisokos/kisokos_objektum.html
http://gisfigyelo.geocentrum.hu/kisokos/kisokos_objektum.html
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kiválasztásában. Hadtörténeti rekonstrukció végrehajtásakor az időtartam mellett más 
szempontokat is figyelembe kell vennünk.  

Az első és legfontosabb, hogy milyen források állnak a rendelkezésünkre. Ha csak 
néhány időpontbeli állapotról van információ, akkor ezeket kell, hogy felhasználjuk és ezzel 
egyszersmind az intervallumokat is definiáltuk. Ha azonban az információk egy nagyobb 
idősorozathoz kötődnek, akkor az előző fejezetben kifejtett szempontok szerint van 
lehetőségünk a rekonstrukció szempontjából megfelelő intervallumok kiválasztására. 
 A második fő kritérium az, hogy milyen szinten ábrázoljuk a hadtörténeti eseményeket 
az alakulatok szempontjából. Ez különösen igaz az általam is vizsgált modernkori nagy 
tömegeket megmozgató és sokáig elhúzódó háborúkra. Természetesen az adatbázis 
részletességét az alakulatok tekintetében is a források határozzák meg. A forrásokat döntően a 
levéltári adatok, korabeli térképek, egyes esetekben a szóbeli információk jelentik. (3. 
melléklet) Eszerint az alábbi jellemző variációkkal találkozhatunk: 

 Vizsgált eseményről csak kevés és/vagy részletinformációink vannak. 
 A harcoló felek alakulatairól más-más részletességű információk állnak rendelkezésre. 
 Egy-egy harcoló fél alakulatai bizonyos szintig jól dokumentáltak, ez alatt viszont 

csak részinformációk vannak. 
 Részletes adatok az alakulatokról. 

Az esetek döntő többségében az első három lehetőség fordul elő. Azt, hogy az így 
rendelkezésre álló információk elegendőnek bizonyulnak-e a rekonstrukció megfelelő 
végrehajtásához, a potenciális felhasználók igényei is meghatározzák. A lehetséges 
felhasználók két alapvető típusát tudjuk megkülönböztetni: a „normál” hétköznapi 
érdeklődőket, illetve a témában jobban elmerülő kutatókat. A kialakítandó adatbázisnak 
mindkét igénynek egyszerre kell megfelelnie. Ebből kifolyólag egy hadtörténeti 
rekonstrukciós GIS adatrendszernek az alakulatok szempontjából tartalmaznia kell minden 
fellelhető információt a vizsgált eseménnyel kapcsolatban, vagyis a teljességre kell törekedni. 
Az összegyűjtött adatokat a későbbiekben aztán lehet „mélységükben” tagolni, szelektálni, 
majd a felhasználói igényeknek megfelelően szolgáltatni. Szem előtt tartva ezeket a 
kritériumokat, a következő megoldásokat használtam az alábbi problémákra: 

 A forrásokból csak részinformációkhoz juthatunk, illetve a harcoló felekről csak 
különböző részletességű adatok állnak rendelkezésre. Ez a variáció a hétköznapi 
szemlélő esetében zavart okozhat és feleslegesnek tűnhet, viszont a kutatók számára 
elengedhetetlen része kell, hogy legyen az adatbázisnak. 

 Az információk különböző minőségűek, különösen a geometriai pontosság, az eredet 
és a teljesség szempontjából. Ezektől függetlenül minden adat hasznos lehet és ezért 
szükséges az integrációjuk az adatrendszerbe, azzal a kitétellel, hogy valamilyen 
formában tájékoztatnunk kell a felhasználót az információk minőségéről. Például az 
egyes objektumok attribútum táblázatában egy a forrás típusát (szóbeli, térképi, archív 
légifényképről, levéltári, stb.) megadó oszlop definiálásával, illetve magára a forrásra 
történő hivatkozással, ha szerepel a dokumentációs adatbázisban. Ez tulajdonképpen a 
már általam korábban említett megbízhatósági szint jellemzője. 

 Az előző pontból következik az a lehetőség, hogy az adatbázisban tartalmilag, sőt 
esetleg geometriailag is egymásnak ellentmondó információk kerül(het)nek. 
Gondoljunk az egyes erődítési elemek elhelyezkedésére, vagy különböző alakulatok 
mozgására térben és időben. Különböző források, különböző információkkal 
szolgálhatnak ezekről. Mivel a GIS adatbázis célja a hadtörténeti események, 
folyamatok tisztán mérnöki szemléletű megközelítése és vizsgálata, ezért véleményem 
szerint nem tisztünk az ilyen esetekben a valóság kiderítése minden áron. Ennél 
lényegesebb az információk közlése. Ezért ilyenkor minden variációt integrálnunk kell 
a források megjelölésével, és így a felhasználóra bízhatjuk a döntést. 
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Az időbeli adatbázisok egyes koncepcióit, illetve az adatmegjelenítés technikáit áttekintve 
felmerül néhány speciális kérdés a GIS hadtörténeti alkalmazások esetében. A megoldandó 
probléma az alakulatok, a frontvonalak adott időpontbeli pozíciójának, illetve mozgásának 
megjelenítése. Az alakulatok esete általában egyszerűbb, hiszen egy alakulat egy időben csak 
egy pozícióban van és ezt a kiválasztott időintervallumoknak megfelelően különböző 
alakulatjelekkel ábrázolni tudjuk. Kivételt jelent az anya- és ikerezredek, valamint pótezredek 
kezelése, ami problematikus lehet. Háborús helyzetben egy-egy ezrednek (anyaezred) 
létrehozták az ikerezredét (alakulatszáma az anyaezred száma plusz 30) alapvetően a létszám 
megduplázása érdekében. A pótezredek pedig mintegy végső megoldásként alakultak az 
eredetileg az anyaezredek feltöltésére szánt tartalékosokból. A frontvonalak tekintetében már 
más a helyzet. Elsőként azt kell tisztáznunk, hogy milyen típusú geometriai elemekkel 
érdemes ábrázolnunk a szembenálló felek által birtokolt területeket és azok határait. A 
vonalas és a felületszerű ábrázolás is szóba jöhet, hiszen mindkettőt alkalmazzák a 
hagyományos térképeken is. A GIS rendszerekben is alkalmazható mindkét megoldás. 
Természetesen fontos tényező a feldolgozott terület nagysága és az események vizsgálatának 
mélysége. A felületi ábrázolás véleményem szerint csak akkor használható jól, ha áttekintő 
jellegű, a folyamatok döntő változásaira koncentráló vizsgálatot végzünk. A részletes 
elemzéshez a frontvonalak vonalszerű ábrázolása szükséges. Ezeket akár napi részletességgel 
is tartalmazhatja az adatbázis. Fontos megjegyeznünk, hogy mindkét esetben, mindig a teljes 
frontvonalat szükséges ábrázolni, mert csak a változásoknak a kizárólagos ábrázolása 
értelmezhetetlenné teszi a rekonstrukciót. Elég csak visszatekintenünk az „Alapállapot 
módosításokkal” és a „Tér-idő kompozit” koncepciókra és megvizsgálnunk az elfoglalt 
területek ábrázolása szempontjából az alkalmazhatóságukat. A frontvonalak változása az 
időben, már önmagában elég informatív, ezt azonban a hagyományos térképekhez hasonlóan 
érdemes kiegészíteni a mozgásokat jelentő nyilakkal, melyek ez esetben tematikus 
szimbólumokként jelennek meg. (17. ábra) 

Összességében látható, hogy a hadtörténeti események rekonstruálásához egyfajta 
vegyes koncepciót kell megvalósítani, különös tekintettel a felhasználói elvárásokra. Ez 
tartalmaz elemeket például az állapotképek alkalmazásából vagy a tér-idő kompozit 
megoldásból is. Egy jól kialakított adatbázisnak tartalmaznia kell az alábbi kritériumoknak 
megfelelő információkat: 

 Attribútumként minden fontos időpontot a megfelelő objektumokhoz csatoltan. 
 A kiválasztott időintervallumoknak és alakulatok szintjének megfelelő részletességű 

objektumokat, rétegeket. 
 A domináns változásokat bemutató áttekintő jellegű és részletességű objektumokat, 

rétegeket. 
 Lehetőség szerint animációkat, a minél szemléletesebb megjelenítés miatt. 

A második és harmadik kritériumnak való megfelelés azt jelenti, hogy bizonyos időpontokhoz 
kapcsolódóan rendelkezésre kell állnia legalább két megjelenítési lehetőségnek ugyanazon 
állapot ábrázolásához. Két különböző rétegen, eltérő pontosságú és más jelkulcsi 
beállításokkal rendelkező objektumoknak kell lenniük, mert más-más méretarányban jelennek 
meg. 
A következőkben sorra veszem azokat a főbb GIS funkciókat, amelyek segítségével 
megvalósítható az idő kezelése a hadtörténeti jellegű adatbázisokban. Ehhez többek között a 
Budapest 1944-45-ös ostromának rekonstruálására létrehozott térinformációs rendszer 
kialakításakor szerzett tapasztalatokat is felhasználtam. Az ostrom vizsgálata során az 
elsődleges célunk a fővárost védő védelmi vonalak, erődítések rekonstrukciója volt, majd 
ennek befejezése után kezdődött csak az események feldolgozása. Ez a folyamat még jelenleg 
is tart, hiszen itt jóval több információ összegyűjtéséről van szó, mint az objektum 
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rekonstrukció esetében. Azonban az eddigiek is sok tapasztalattal szolgáltak az idő 
kezelésével, illetve az események vizsgálatával kapcsolatban.   
Adatnyilvántartás: A hadtörténeti folyamatokat feldolgozó térinformációs rendszerek 
esetében ez a legfőbb funkció, hiszen a különböző változatos információk egységes keretek 
közötti nyilvántartása már önmagában komoly eredmény. Az időtényező a nyilvántartásban, 
mint attribútum jelenik meg. Az objektum rekonstrukcióban érdekes lehet, hogy például 
erődítések egyes elemei különböző időpontokban épültek, átépültek. A kritikus időpontokat 
az erődelemek attribútumaként tárolva ezt a problémát meg lehet oldani. Az események, 
folyamatok nyilvántartása már nem ilyen egyszerű, ugyanis a legritkábban jellemezhető egy 
időponttal. Minimálisan kezdő és befejező időpontokat kell rögzíteni, lehetőleg azonos 
élességgel, és külön problémát okozhat, ha eltérő információk állnak rendelkezésre különböző 
forrásokból.  
Adatelemzés: Ennek a funkciónak a hagyományos időbeli GIS alkalmazásokban az lehet a 
legnagyobb előnye, hogy a vizsgált folyamatok ismeretében megjósolhatóak a jövőbeli 
várható események. A rekonstrukció már egy lezárult eseménysort vizsgál. Ez esetben az 
elemzések lényegét a folyamaton belüli mozzanatok, adott résztvevő pozíciójának változása, 
illetve adott időpontbeli pozíciója jelenti. Ezen kérdések megválaszolására nem mindig 
elegendő, ha a jellemző időpontokat attribútumként tároljuk. Sok esetben célravezetőbbnek 
tűnik, ha kiválasztott időpontokhoz állapotképeket rendelünk, és ezeket hasonlítjuk össze. Ha 
azonban az alakulatok tekintetében is részletes az adatbázis, akkor ez a megoldás nagy 
mennyiségű felesleges információ tárolásához vezet. 
Adatfrissítés: A hadtörténeti folyamatok rekonstrukcióját a már korábban említett, 
úgynevezett „ad hoc” jellegű adatbázisok közé sorolhatjuk. E funkció értelmezése a múltbéli 
folyamatok vizsgálat esetében megváltozik. Frissítésről olyan értelemben beszélhetünk, hogy 
az eredetileg ismert adatok alapján végrehajtott rekonstrukció befejezése után új 
információkhoz jutunk. Ezt azonban nem nevezném frissítésnek, inkább az adatbázis 
teljessége szempontjából van jelentősége. 
Adatminőség: E funkcióval kapcsolatban csak egy lényeges eltérés van a hagyományos és a 
hadtörténeti jellegű időbeli alkalmazások között. A különbség az aktualitás kérdésében 
mutatkozik. Mivel a rekonstrukció befejeződött eseményeket vizsgál, így az aktualitás 
fogalma átértékelődik (5.2 alfejezet). A további jellemzők közül érdemes kihangsúlyozni a 
teljességet, amely talán az egyik legfontosabb minőségi szempont egy rekonstrukció esetében. 
A topológia, amely, mint azt már korábban érintettem, az időbeli információkra is érvényes 
kell, hogy legyen. Azaz, egy adott entitásnak csak egyetlen megelőző és csak egyetlen 
következő verziója lehet. Gyakorlati megközelítésben ez például azt jelenti, hogy általában 
egy-egy alakulat vagy egy arcvonal szakasz az egyes állapotképeken csak egy helyen 
szerepelhet. (kivétel, pl. iker-, pótezred, stb.) 
Adatmegjelenítés: A nyilvántartás mellett a legfajsúlyosabb funkció a hadtörténeti 
adatrendszerek esetében, hiszen a felhasználó elsődlegesen a képi megjelenítésen keresztül 
ismerheti meg a folyamatokat. Rekonstrukciók eredményének bemutatására pusztán adatsorok 
közlése alkalmatlan. A térképi alapú, korabeli környezeti állapotokat tükröző és az 
eseményekhez kapcsolódó erődítéseket is ábrázoló keretek között lehetséges csak a 
folyamatok rekonstruálása. Az eseményeknek, folyamatoknak jól áttekinthető formában, 
plasztikusan megjelenítve, a legfontosabb attribútumokkal együtt kell rendelkezésre állniuk. 
Az előző alfejezetben felsoroltam az adatmegjelenítés négy fő technikáját (időszekvenciák, 
adatok grafikus, szöveges módosítása, kiegészítése, statikus térkép tematikus 
szimbólumokkal, animáció alkalmazása). Ezek a digitális világ megjelenítési lehetőségei, 
azonban az animáció kivételével nem jelentenek igazán nagy áttörést az analóg 
megoldásokhoz képest. Sorra véve az esemény rekonstrukció során megjelenítendő 
objektumokat, arra a következtetésre kell jutnunk, hogy az analóg térképeken használt 
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szimbólumrendszer digitalizálása jelenti a legkézenfekvőbb megoldást. Az alakulatokat a 
nekik megfelelő szimbólummal, a frontvonalakat valamilyen vonalas objektummal, a 
csapatok mozgását nyilak segítségével ábrázoljuk. 
Az animáció azonban egy új lehetőség. Animációk csatolása egy GIS adatbázishoz 
könnyedén megoldható és szükséges is lehet a hadtörténeti rekonstrukcióknál. A kiválasztott 
eseményt folyamatában mutatja be, így informatívabb a statikus ábrázolásnál, de ez a 
lehetőség csak a bemutatásra korlátozódik. Az elemzéseket, lekérdezéseket csak a statikus 
rétegek objektumainak attribútumain keresztül hajthatjuk végre. Így azt mondhatjuk, hogy az 
animációk inkább a dokumentációs adatbázis részei és mintegy kiegészítő információként 
funkcionálnak a képi, szöveges dokumentumokhoz hasonlóan. 
 

 
 

17. ábra: Hadtörténeti esemény megjelenítése GIS adatbázisban. 
Az időpontok attribútumként, a csapatmozgások fedvényekkel megjelenítve. 
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5 Adatgyűjtési eljárások 
 
Az információs rendszereknek, így a térinformációs rendszereknek is a legfontosabb 
komponense az adat. Az adatok mind időtállóságban, mind költségük szempontjából a 
hardver és a szoftver komponensek előtt állnak. A hadtörténeti rekonstrukció elméleti 
részeivel foglalkozó alfejezetekben magam is kiemelten foglalkoztam az általános 
adatgyűjtési lehetőségekkel az egyes lépésekhez kapcsolódóan. Ebben a fejezetben 
részletesebben áttekintem a térinformatikai adatgyűjtési eljárásokat, illetve ezek 
csoportosításának lehetőségeit, majd konkrét példákon keresztül bemutatom, hogy ezek közül 
melyeket lehet és érdemes felhasználni egy hadtörténeti folyamat vagy esemény 
rekonstrukciójában. A tapasztalataimból kiindulva csoportosítottam a döntően archív 
hadtörténeti adatforrásokat az időbeliség és az aktualitás alapján, mert ezek a minőségi 
szempontok átértékelődnek, amikor már lezajlott múltbéli események jelentik a vizsgálat 
alapját. 

5.1 A térinformatikai adatgyűjtési módszerek és csoportosításuk 
 

Az adatok mennyisége és minősége alapvetően meghatározza az objektumokon keresztül az 
egész térinformációs rendszer jellemzőit. Ebben az alfejezetben röviden áttekintem a 
térinformációs rendszerek adatnyerési eljárásait, információforrásait. A térinformációs 
rendszerek geometriai és attribútum adatait különböző módszerekkel nyerhetjük. A megfelelő 
módszer kiválasztásánál több szempontot kell figyelembe vennünk. Ezek a következők: a 
rendszer alkalmazási területe, tematikája, felépítési elve (vektor, raszter, hibrid), az 
adatsűrűség, és végül a rendelkezésünkre álló adatforrások [12]  

Az adatforrásokat alapvetően a szerint különböztetjük meg, hogy milyen típusú adatok 
származnak belőlük. Így vannak elsődlegesen geometriai adatok gyűjtésére és elsősorban 
attribútum adatok gyűjtésére szolgáló adatforrások. Mindkét adatgyűjtési eljárást tovább 
osztályozhatjuk. Megkülönböztetünk elsődleges és másodlagos adatnyerési eljárásokat. 
Előbbi esetben az információkat közvetlenül magáról a tárgyról vagy annak a képéről nyerjük, 
míg az utóbbinál az információk egy már meglévő adatbázisból származnak. Elsődleges 
geometriai adatnyerés például valamilyen terepi mérés, míg az attribútum források közül a 
személyes adatfelvétel, kérdezősködés. Egy település digitális térképe már másodlagos 
geometriai adatforrás, a Statisztikai Évkönyv használata, pedig másodlagos attribútum jellegű 
adatnyerési eljárás. Az elsődleges és a másodlagos adatforrások között komoly eltérés 
mutatkozhat az adatok minőségében, előállítási költségében és az előállítás időtartamában. Az 
elsődleges eljárások az esetek túlnyomó többségében költségesebbek, idő- és 
munkaigényesebbek, de ebből kifolyólag jobb minőségűek, hiszen segítségükkel teljes 
mértékben figyelembe vehetjük a kialakítandó rendszer sajátosságait. Ennek ellenére, a 
másodlagos eljárások alkalmazása is nagyon gyakorinak nevezhető. Nagyban hozzájárult 
ehhez az Internet elterjedése, amely lehetővé teszi az olyan információkhoz való hozzáférést 
is, amelyekhez korábban szinte lehetetlen volt hozzájutni. 

A térinformációs rendszerek létrehozásakor alkalmazott geometriai adatnyerési 
módszerek kiválasztásánál szem előtt kell tartanunk a rendszer területi kiterjedését, a 
rendelkezésre álló adatforrásokat, a minőségi követelményeket és a rendszer vektoros vagy 
raszteres jellegét. A felsoroltak figyelembe vételével az alábbi módszerek közül 
választhatunk. 
Elsődleges geometriai adatnyerési eljárások: 

 Földi geodéziai eljárások: 
A legősibb, de még ma is jelentős geometriai adatgyűjtési eljárás. A mérések 
során pontok koordinátáit határozzuk meg, így alapvetően vektoros jellegű 
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rendszerek kialakításakor használhatjuk. Pontossága általában cm 
nagyságrendű. Két leggyakrabban alkalmazott mérési módszer, a derékszögű 
és a poláris koordinátamérés. A vízszintes koordináta meghatározás mellett 
általában magassági információkat is nyerünk, melyeket attribútumként vagy 
közvetlenül szintvonalakkal ábrázolva lehet a GIS rendszerbe integrálni. 

 Mesterséges holdakon alapuló helymeghatározás: 
E módszert évekkel ezelőtt, elsősorban katonai célokkal hozták létre az akkori 
nagyhatalmak, majd fokozatosan a polgári felhasználók számára is elérhetővé 
tették a rendszert. Ez az adatgyűjtési technika a térinformatika 
információszerzési lehetőségeinek meghatározó szereplőjévé vált. A két 
legismertebb rendszer az amerikai NAVSTAR Global Positioning System 
(GPS) és az orosz GLONASS. Érdemes még megemlíteni az Európai Unió 
tervezett rendszerét, a GALILEO-t, valamint a kínai BEI DOU rendszert, 
amelyek a tervek szerint 2010-es évek elején kezdik meg működésüket. A GPS 
rendszer pontossága nagymértékben függ az alkalmazott mérési módszertől, a 
vevőberendezéstől, a körülményektől és a mérés időtartamától. Az elérhető 
pontosság a több méterestől egészen a milliméteresig változhat. A módszer 
előnye, hogy lokális rendszerek esetében gyorsan viszonylag pontos adatokhoz 
juthatunk. Nagyobb területi kiterjedésű rendszereknél csak a pontosság 
romlásával alkalmazhatjuk gazdaságosan. 

 Inerciális rendszerek: 
A műholdakon alapuló helymeghatározással együtt érdemes említeni, mert az 
esetek nagy többségében együtt alkalmazzák őket. Használatuk elengedhetetlen 
a navigációban, mert amikor a GPS valamilyen okból nem képes megfelelően 
működni (pl. takart égbolt), akkor ezeket a rendszereket használják a helyzet 
meghatározására. Működési elve három egymásra merőlegesen elhelyezett 
gyorsulásmérő mérésén alapszik. A mért gyorsulási értékek kétszeres idő 
szerinti integrálásával megkaphatjuk a koordináták változását. 

 Fotogrammetriai eljárások: 
A fotogrammetria a képekből nyerhető geometriai információk 
feldolgozásának a tudománya. A felvételi hely alapján megkülönböztetünk 
földi, légi és űr fotogrammetriát, a feldolgozás módja szerint, pedig analóg, 
analitikus és digitális megoldásokat [14]. A felvételeket (mérőkép) 
mérőkamerákkal készítik, amelyet filmre vagy digitális adathordozóra 
rögzítenek. A mérőkép centrális vetítéssel készül, és keretjelekkel rendelkezik, 
melyek lehetővé teszik egy viszonylag bonyolult folyamat végén 3 dimenziós 
koordináták kiértékelését. Az eljárás pontossága a tárgy és kép távolságtól 
függ, légi fotogrammetria esetén ez körülbelül dm-es nagyságrendben adható 
meg. A fotogrammetria alkalmas vektoros és raszteres alapú adatrendszerek 
létrehozására is. Geometriai adatok mellett tartalmi információkat is 
nyerhetünk a felvételek segítségével. A fotogrammetriai előnye, hogy tömeges 
adatnyerés esetén, gyors, olcsó, homogén pontossági jellemzőkkel bíró eljárás, 
ahol a felvételek geometriai, radiometriai és tartalmi információkkal is 
rendelkeznek. Hátránya, hogy alkalmazása komoly szaktudást igényel, a 
feldolgozás eszközei drágák, általában kiegészítő földi méréseket igényel és 
időjárásfüggő (felhőzet, lombkorona). 

 Távérzékelés: 
A távérzékelési módszerek alkalmazásakor, úgy jutunk információkhoz az 
objektumok tulajdonságairól, jellemzőiről, hogy nem kerülünk velük közvetlen 
kapcsolatba. Természetesen a fotogrammetriai eljárások is beletartoznak ebbe a 
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halmazba. A távérzékelési módszerek esetén, mindig a vizsgált tárgyakról 
készült kép a végeredmény. A felvevő rendszereket, melyek képesek érzékelni 
a tárgyak által kibocsátott és visszavert sugárzásokat is, elhelyezhetjük a 
földön, repülőgépen vagy mesterséges holdon. Itt a világűrből készített 
felvételeket tárgyalom. A mesterséges égitestekről készített felvételek igen 
nagy területeket ábrázolnak, geometriai felbontásuk viszont „aránylag rossz” 
(1-2 méter). Megjegyzem, hogy a WorldView1 (2007) és WorldView2 (2008) 
műholdak pankromatikus képei 50 cm felbontásúak. Alkalmazásukra döntően 
regionális és globális rendszereknél kerül sor. A felvevő berendezések képesek 
az elektromágneses spektrum igen széles skáláján érzékelni. Azaz nem csak a 
látható fény tartományában készítenek képeket. Az eljárás előnye, hogy a nagy 
területről készült, spektrális tulajdonságaik miatt a geometriai mellett 
változatos attribútum adatok nyerését lehetővé tevő képeket készít, melyek 
viszonylag gyorsan feldolgozhatók. A hátrányok ugyanazok, mint a 
fotogrammetria esetében, kiegészülve a kisebb geometriai felbontással. 

 

 
 

18. ábra: WorldView1 műhold [54] 
 

 Rádiótelefonok felhasználásán alapuló rendszerek: 
A mobil telefonok használata csak az utóbbi időkben vált lehetővé. Az egyik 
lehetőség, a telefonok által használt erősítőhöz tartozó cellák alapján való 
pozíció meghatározás. Ezen kívül más megoldások is léteznek: telefon és GPS 
egybeépítve vagy helymeghatározás az erősítők távolságmérése alapján. 

 Mobil térképező rendszerek: 
Ezen eljárás során egy járműre GPS-t, inerciális rendszert szerelnek a pálya 
meghatározás céljából, valamint kamerákat, esetleg képalkotó lézereket, 
radarokat kiegészítő térbeli adatok párhuzamos gyűjtésére. Egy számítógép 
hangolja össze az előbbiek működését. Az így létrejövő komplex rendszert 
elsősorban városokban, illetve köz-, és vasutak felmérésekor használják [39]. E 
sorba illeszkedik tanszékünk mobil burkolatfelmérő rendszere is [5]. 

 
 

19. ábra: A VISAT rendszer furgonja [39] 
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 LIDAR: 

Ez a távérzékelési technológia egy hordozó eszköz (repülőgép, helikopter), egy 
lézerszenzor, és navigációs rendszer (GPS, INS) együttes használatát jelenti. 
Alkalmazása során a szenzor lézersugarat bocsát ki a földfelszín felé, majd 
méri a visszaérkezés idejét, amiből távolságot számít. A szenzor helyét és 
helyzetét pontosan ismerve a mért távolság alapján a visszaverődési pont 
koordinátái számíthatók. A fejlett navigációs eszközök függőleges sugár 
esetén, akár 15 cm-es pontosságú meghatározást tesznek lehetővé. Elsődleges 
alkalmazási területe digitális domborzat modellek (DDM) és digitális felület 
modellek (DFM) előállítása. A gyors adatgyűjtés és feldolgozás, nagy 
pontsűrűség és a költséghatékonyság az, ami egyre népszerűbbé teszi ezt az 
eljárást. [4] 

A térinformatikai rendszerek felépítéséhez felhasználandó adatgyűjtési eljárások 
kiválasztásának igen fontos szempontja a feldolgozott terület kiterjedése. A területi kiterjedés 
befolyásolja az adatgyűjtés méretarányát, illetve az adatsűrűséget, valamint ezzel 
párhuzamosan a rendszer geometriai pontosságát. A térinformációs rendszerek területi 
kiterjedésének és a leggyakrabban használt elsődleges adatnyerési eljárások kapcsolatát 
szemlélteti a következő ábra. 

 
 

20. ábra: Az elsődleges adatgyűjtési eljárások és a területi kiterjedés kapcsolata. [19] 
 
Másodlagos geometriai adatnyerési eljárások: 

 Analóg térképek manuális digitalizálása 
Eszköze a digitalizáló tábla vagy asztal. Erre felhelyezve a térképet, egy 
különleges egér segítségével a számítógépre vihetjük a térképi elemeket. Ehhez 
illesztőpontok segítségével összhangba kell hozni a számítógép és a térkép 
koordináta-rendszerét. A digitalizálást a hibák javítása és a topológia 
kialakítása követi. Ez a fajta feldolgozás olcsó és gyorsan végrehajtható, de 
nagy tömegű adathalmaz esetében igen monoton és unalmas. 

 Analóg térképek szkennelése 
Népszerű másodlagos adatnyerési eljárás. Különböző felbontású digitalizáló 
eszközökkel, szkennerekkel hajthatjuk végre. A szkennelés folyamatában a 
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térképek előkészítése után a szerkesztés lépései következnek: a raszter adatok 
vektorizálása, a javítások végrehajtása, végül a topológia kialakítása. Előnye a 
digitalizáló táblával szemben, hogy gyorsabb és ezért nagy tömegű térkép 
esetén is hatékony feldolgozást tesz lehetővé. A hátránya, hogy csak jó 
minőségű alapanyag esetében alkalmazható, megfelelő szaktudást igényel és 
viszonylag drága a jó minőségű eszköz. 

 Digitális állományok átvétele (hálózatról (Internet) vagy off-line módon):  
Az analóg térképek digitalizálása mellett, már meglévő digitális állományokat 
is felhasználhatunk információszerzésre. Ez történhet az állomány 
megvásárlásával vagy az Internetről való letöltésével is. 

A geometriai adatnyerési eljárások taglalása után, az objektumok attribútumainak különböző 
forrásait tekintem át felsorolásszerűen. Az attribútum adatokat három fő csoportba soroljuk: a 
környezeti és erőforrás adatok, a szocio-ökonómiai adatok és az infrastrukturális adatok. [12] 
Az attribútum jellegű adatnyerési eljárások osztályozására is ezt a csoportosítást 
alkalmazhatjuk, néhány jellemző példát felsorolva: 
Környezeti és erőforrás adatok nyerésére szolgáló eljárások: 

 Elsődleges eljárások: 
o Távérzékelés. 
o Helyszíni megfigyelés. 
o Különböző szakterületek mérései. 

 Másodlagos eljárások: 
o Tematikus térképek digitalizálása. 
o Digitális adatbázisok átvétele. 
o Webes adatok átvétele. 

Szocio-ökonómiai adatnyerési eljárások: 
 Elsődleges eljárások: 

o Távérzékelés. 
o Helyszíni adatgyűjtés (pl. lakossági adatfelvétel). 

 Másodlagos eljárások: 
o Különböző intézmények nyilvántartásainak felhasználása (Statisztikai Hivatal, 

Közigazgatási Hivatal). 
Infrastrukturális adatnyerési eljárások: 

 Elsődleges eljárások: 
o Távérzékelés. 
o Helyszíni adatgyűjtés (Út vagy közmű hálózat). 

 Másodlagos eljárások: 
o Különböző intézmények nyilvántartásainak felhasználása (közútkezelők, 

közmű vállalatok). 

5.2 A hadtörténeti rekonstrukció adatgyűjtési módszerei és 
csoportosításuk 

 
A hadtörténeti folyamatok és események térinformatikai rekonstrukciója az adatgyűjtési 
eljárások és módszerek tekintetében is speciálisnak nevezhető. Alapvetően archív 
adatforrások felhasználására kerül sor, ami döntő befolyással van az egész folyamatra. Több 
általam végrehajtott rekonstrukció alapján, kialakítottam egy adatgyűjtési módszert, amelyet 
az alábbiakban ismertetek. (21. ábra) Az adatgyűjtési folyamatot négy fő lépésre bonthatjuk: 
az előzetes adatok, a térképi adatok, a különböző távérzékelt adatok és a helyszíni terepi 
mérésekből származó adatok összegyűjtésére. 
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21. ábra: Az adatgyűjtés fő lépései. [20] 

 
Az előzetes adatgyűjtés során lehetőleg minden olyan információt össze kell gyűjteni, ami 
kapcsolatban áll a vizsgált hadtörténeti folyamattal. Ezen információk forrásai a következők 
lehetnek: archív vagy napjainkban készült írásos dokumentációk, publikációk, könyvtári, 
illetve levéltári dokumentumok, rajzok, ábrák, térképek. A geometriai információk, melyek 
egy térképi alapú rendszer esetében kiemelt fontosságúak, sokszor igen pontatlanok, 
megbízhatatlanok az előzetes forrásokban. Az elsődleges cél nem is a pontos meghatározás, 
hanem annak a tisztázása, hogy mit keresünk, és hol keressük. Azaz jó közelítéssel meg kell 
tudni határozni az események időtartamát, területi kiterjedését, valamint a hozzájuk 
kapcsolódó esetleges erődítési rendszer teljes, illetve egyes elemeinek területi kiterjedését, 
méreteit. Ezek az előzetes információk már meghatározzák a későbbiekben alkalmazandó 
adatgyűjtési eljárásokat is. A II. világháború idején épült erődítések vizsgálata esetében, 
szerencsére sikerült megszereznem a korabeli harcoló felek erődítési utasításait, melyek 
szabványként írták elő az egyes objektumok alakját, fontos méreteit. Ez nagyban 
megkönnyítette a későbbi konkrét adatgyűjtést és az erődítés elemek azonosítását. (4. 
melléklet) 
A következő lépésben a térképi adatok összegyűjtése következik. Az ismert területi kiterjedés, 
a közelítő méretek és a rendelkezésre álló térképi művek ismeretében, kiválaszthatjuk a 
megfelelő korban és méretarányban készített térképeket. Törekedni kell arra, hogy olyan 
térképeket válasszunk, amelyek a vizsgált időszakhoz képest a lehető legközelebbi időpontban 
készültek. Ezek segítségével a korabeli környezet és esetleg az erődítések részeinek 
rekonstrukciója is megtörténhet. A környezet vizsgálata során ki kell emelni a katonai 
szempontból (általában a járhatóság) fontos környezeti elemeket és a domborzatot. A vizsgált 
erődítési elemek méretétől és a térképi méretaránytól függően előfordulhat, hogy már a 
térképen be lehet azonosítani egyes objektumokat vagy ráutaló jeleket. Például szabályos 
domborzati formák, vízfolyások vagy lokális magaslatokon található bolygatott felszínek 
mind erődítésekre utalhatnak, ami elősegítheti az objektum rekonstrukciót. Az alábbiakban 
bemutatok két térkép részletet, amelyeken világháborús erődítési elemek részletei láthatók. 
(22., 23. ábrák) Az elsőn egy harckocsi árok egy szakasza egyértelműen azonosítható. A 
második egy érdekes példa: tájfutó térképen száraz árokként ábrázolták a lövészárkokat. 
Ezeknek a vonalvezetése is egyértelműen árulkodik a múltbéli funkciójukról. 
A távérzékelt adatok alatt a légi fényképekből és a nagy felbontású műhold felvételekből 
származó adatokat értem. Ezeknek az információknak a rekonstrukcióba történő bevonása 
teljesen indokolt, hiszen csak erősítik az eredmények hitelességét, objektivitását és 
kulcsfontosságúak az erődítési objektumok azonosításában és helymeghatározásában. Két 
alapeset van az erődítési elemek interpretációjában. Felszíni objektumok esetén, melyek 
közvetlenül látszanak a felvételeken, a geometriai tulajdonságok meghatározását a következő 
tényezők befolyásolhatják: 
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 Az objektum mérete. 
 Az objektum láthatósága (szín, kontrasztosság, a felvétel időpontja). 
 Az objektum lehatárolhatósága (kidőlés, árnyékolás, felszíni művelés) 
 A felvétel geometriai jellemzői (szemcsenagyság, pixelméret). A fekete-fehér 

felvételek geometriai értelemben pontosabbak a kisebb a szemcsenagyságuk miatt. 
 

 
 

22. ábra: Harckocsi árok M=1:10 000 méretarányú térképen. [19] 
 

 
 

23. ábra: Lövészárok egy tájfutó térképen. [19] 
 
Ha a felszín alatt elhelyezkedő erődítési elemről van szó, akkor az esetek nagy többségében az 
interpretáció végrehajtásához szakmai ismeretekre és komoly tapasztalatra van szükség. 
Ekkor ráutaló jelek alapján kell a kiértékelést végrehajtani. A felszín alatti objektumok vonal 
vagy felületszerűen jelennek meg a fényképeken. Határvonalaik elmosódottak, így az 
interpretáció pontatlanná válhat. Ez azonban, nem okoz nagy problémát, hiszen az elsődleges 
célunk a felderítés. A további pontosítást, különböző módszerekkel ezután már végre lehet 
hajtani. A ráutaló nyomokat összefoglaló néven indikátor jelenségeknek nevezzük. Az 
indikátor jelenségek a talaj és a vegetáció, különböző tulajdonságiból adódnak. A felszín alatt 
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lévő objektumok fölött és a betemetett árkokban a talaj szerkezete és egyéb tulajdonságai 
eltérőek a környezetüktől. Az alábbi jellemzők nyújthatnak segítséget a kiértékelésnél [23]: 

 A talaj vízmegtartó és vízvezető képessége változik. 
 A tápanyagtartalom megváltozik, ezért fedett talajon, különösen homogén növényzet 

esetén, magán a növényzeten láthatóak a nyomok (dúsabb vegetáció). Fedetlen talaj 
esetén a talajnedvesség változása a szembetűnő. (24. ábra) 

 A talajhőmérséklet változása. Például, ha a föld alatt fal van, akkor fölötte a talaj 
hőmérséklete a környezetétől eltérően változik. 

 A természetes és a mesterséges növénytakaró változása. Az emberi beavatkozás, 
talajművelés olyan nagymértékű, hogy az a feltűnő, ha valamely megművelt területen, 
egy kisebb részen megmaradt a természetes növényzet. Ennek oka lehet, hogy a kis 
területen valamilyen régi objektumot kerültek ki. 

 A mikrodomborzat. A felszínen megfigyelhető szabályos alakzatok utalhatnak az ott 
lévő objektumokra. 

Az első négy tulajdonságból adódó indikátor jelenségek a felvételen is láthatók, míg a 
mikrodomborzati jellemzőket, döntően csak a terepen figyelhetjük meg. A helyszín 
bejárására, többek között ezért is van szükség.  
A felhasznált fényképek lehetnek maiak vagy régebben készültek is. Magyarországon az 
1950-es évek elejétől kezdődően készülnek rendszeresen légi felvételek. Figyelembe véve a 
II. világháború utáni, illetve az utóbbi évtizedekben bekövetkezett radikális környezeti 
változásokat (területek mezőgazdasági művelés alá vonása, beépítése) valamint a 
fényképeknek a térképekhez képest nagyobb információtartalmát, az archív légi felvételek 
használata elengedhetetlen. Segítségükkel végrehajtható a részletes interpretáció. Az archív 
felvételekről történő adatgyűjtés esetében nincs lehetőség és szükség a fotogrammetriai 
kiértékelésre. A rekonstrukció pontossági elvárásai (méteres nagyságrend) nem teszik 
szükségessé, a felvételek hozzáférhetetlensége, pedig nem teszi lehetővé a klasszikus 
kiértékelést. Több rekonstrukció esetében megvizsgáltam a napjainkban készült légi 
felvételeket is. Ezek jóval magasabb minőségi színvonalat képviselnek a több évtizeddel 
ezelőttiekhez képest. Például a föld alá került objektumok, betemetett árkok esetében rögtön 
felmerült a színes infra felvételek használata, amelyek szintén alkalmasak ilyen irányú 
kutatásokra és használatukkal újszerű adatok kinyerésére is van esély. Azonban a világháború 
óta eltelt évtizedekben, oly mértékben változott meg a körülöttünk lévő környezet, hogy jobb 
minőségük ellenére sem jelentettek előnyt, a háború után 5-8 évvel készült rossz minőségű 
felvételekkel szemben, hiszen az erődítések nagy része (különös tekintettel a világháborús 
védelmi objektumokra) napjainkra eltűntek. 

Az utóbbi években elérhetővé váltak olyan műholdas felvételek, amelyek indokolttá 
tették ezeknek az adatforrásoknak a vizsgálatát a felhasználhatóság szempontjából az archív 
térképek, légi felvételek, korabeli leírások, ábrázolások mellett. A felvételek felbontásának 
növekedése ma már lehetővé teszi az ilyen jellegű kutatásokban történő alkalmazásukat is. A 
vizsgálat alapját a BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék által vásárolt Quickbird 
felvételek valamint a Google Earth program jelentette. Az űrfelvételeket természetesen csak a 
környezeti és az erődítési objektumok kutatásánál vehettem figyelembe. A vizsgálat 
megkezdésekor a következő alapvető feltételezésekből indultam ki [28]:  
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24. ábra: Harckocsi árok egy napjainkban készült infra légi fényképen. [19] 
 

 A műholdas felvételek felbontása lehetővé kell, hogy tegye a nagyobb méretű (több 
méter széles) erődítési elemek lokalizálását, akár a földfelszín felett vagy az alatt 
helyezkednek el. Az így azonosított erődelemek jó kiindulási alapot jelenthetnek 
geometriailag és tartalmilag is a további részletes kutatáshoz, illetve már rekonstruált 
részek ellenőrzéséhez. 

 A korábban általam felhasznált adatforrások (hadműveleti térképek, egyedi 
ábrázolások, személyes visszaemlékezések) geometriai pontossága sokszor nem 
feleltek meg az alapvető elvárásoknak, azonban más lehetőségek nem mutatkoztak. 
Ezeknek az információknak az esetleges korrigálására is lehetőség van a nagy 
területeket homogénen lefedő űrfelvételekkel. 

 Tartalmilag a felvételek segítségével egyszerre nagy területet vizsgálhatunk. 
Tekintettel, például a világháborús védelmi vonalak több tíz kilométeres kiterjedésére, 
ez sem elhanyagolható szempont. 

A nagyfelbontású űrfelvételek interpretációjának megbízhatóságát két jellemzővel mérhetjük. 
Az egyik a geometriai pontosság, a másik a felismerés, kategorizálás pontossága. Mindezeket 
tesztterületen vizsgálva bizonyítottam alkalmazhatóságukat a rekonstrukciós kutatások 
területén. 
A geometriai pontosság vizsgálatához egy közel 80 méter magasságkülönbségű dombos 
térséget választottam ki mintegy 2 x 2 km-es területen. (25.ábra) Ennél nagyobb 
magasságkülönbségek ilyen távolsági viszonyok között már hegyvidéki terepnek számítanak a 
hadviselésben, így gyakorlatilag az általam keresett erődítési elemek már nem fordulnak elő. 
Sík terepen, pedig a domborzatból adódó torzulások értelemszerűen nem jelentkeznek. Ettől 
függetlenül, sík területen is megvizsgáltam a nagyméretarányú illesztési kérdéseket. 
Geometriai alapként az 1:10000 méretarányú EOV topográfiai térképet használtam, mert a 
térkép adta pontosság teljesen megfelel egy hasonló rekonstrukciós célnak, azonkívül minden 
esetben úgyis ezt az alapot célszerű használni. A sík területen elvégzett illesztés választ adott 
a kis területekre alkalmazható módszerre és a várható hibák nagyságára. Kiderült, hogy a 10-
20 km2 kiterjedésű interpretációs térségben (ami megfelel egy nagyobb támpontrendszer 
területének) elegendő az affin transzformáció alkalmazása. A kiértékelt elemek geometriai 
pontossága a térkép és a kép közötti azonosítás függvénye, és gyakorlatilag 8-10 méter alatt 
marad. A domborzatos terep illesztése érdekes következtetésre adott lehetőséget. Minden 
esetben a beillesztendő kép sarkaihoz közel választottam illesztőpontokat, a műveletet 
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többször megismételtem. Amennyiben az illesztőpontok felismerése megfelelő volt (pl. 
útkereszteződések, telekhatárok), gyakorlatilag az ellenőrzésnél a korábbi esethez hasonló, 
10-15 méteres maximális hibák adódtak. Ez akkor is így volt, ha a legnagyobb 
magasságkülönbségű pontokon történt az illesztés illetve az ellenőrzés. Ebből az következik, 
hogy amennyiben a nagyfelbontású űrfelvételek kisebb részeit dolgozzuk fel, akkor ezek az 
ortofotóhoz hasonlóan viselkednek. Ha megvizsgáljuk a letapogatás viszonylag kis központi 
szögét, ez természetesnek is tűnhet.  
 

 
25. ábra: Egy tesztterület a vizsgálati pontokkal. [28] 

 
Az illesztések pontosságát elsősorban a topográfiai térképhez viszonyítva vizsgáltam, hiszen 
ez képezi a rekonstrukciók alapját. Az esetleges térképi, főleg a generalizálásból eredő 
síkrajzi eltolódások kiszűrésére a pontok koordinátáit navigációs GPS berendezéssel is 
meghatároztam. Ennek a terepen mért általános szórása 5 és 10 méter között volt, néhány 
perces mérés után a koordináta-átlagok általában 4-8 méter között szórtak. Ez a pontosság 
elegendő volt az illesztés ellenőrzésére, azonkívül az eredmény megmutatta, hogy a terepen 
felfedezett erődelemek helyzetének GPS-szel történő gyors meghatározása szintén megfelelő 
pontosságot szolgáltat. A konkrét koordinátákat tartalmazó táblázat az 5. mellékletben 
található. 
A felderített erődelemek kiértékelésének megbízhatósága a geometriai pontosság mellett függ 
a felismerés pontosságától, azaz az interpretáció minőségétől is. Tehát mennyire 
megbízhatóan tudjuk elkülöníteni az űrfelvételeken az elemek funkcióit, fajtáját. A 
felismerhetőség alapjául a felhasznált űrfelvételek névleges felbontóképességét (0,6m) 
vettem. Ha meggondoljuk, hogy az erődelemek elvi felismeréséhez több pixel együttes 
észlelése szükséges, akkor eljutunk az elvi interpretációs határhoz, ami 1-2 méteres 
objektumokat jelent. Ez egyben meghatározza azokat az elemeket, amelyek felismerése 
egyáltalán elképzelhető. A következőkben néhány jellemző példát mutatok be eltérő korok 
erődítéseinek, vagy erődítés elemeinek az azonosítására.  
Lipótvár a török háborúk második felében, a Pozsony - Bécs irány lezárására épült; 
Érsekújvár eleste után fontos szerepet töltött be. A nagyobb körzet ellenőrzésére tervezett 
erődváros a XVII. század erődépítészetének tipikus terméke. Az 500 méter átmérőjű település 
hatbástyás rendszer. A kérdés ebben az esetben a kötőgátak előtti pajzsgátak kiépítettsége és 
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mérete volt, hiszen ezekből nem maradt fenn semmi, és a korabeli rajzok meglehetősen 
ellentmondásosak. Ezek meglétét, helyzetét és méretét szintén nagyfelbontású űrfelvételek 
segítségével határoztuk meg a talajelszíneződések alapján. (26. ábra) [28]             
 

 
26. ábra: Lipótvár rekonstrukciója. [28] 

 
A világháborús erődítmény-maradványok interpretációs szempontból két csoportba 
sorolhatók. Az egyik a harckocsik elleni védelemmel kapcsolatos (nagy kiterjedésű zárak, 
akadályok, harckocsi árkok). Ezek felismerése, mint majd látható viszonylag egyszerű, főleg 
alakjukról, illetve linearitásukról. A gyalogsági elemekkel már több probléma van. A 
futóárkok, lövészállások, ha fel is lelhetők a terepen, kis szélességük miatt csak kivételesen, 
egyéb információkkal együtt értelmezhetők. A tévedések a nagyobb méretű lőállásoknál 
(páncéltörő, légvédelmi, aknavető, tüzérségi) fordulnak elő. Gyakorlatilag kimondható, hogy 
amennyiben 3-4 méter átmérőjű objektumok fedezhetők fel, jó környezeti kontraszttal, akkor 
a szerkezeti, telepítési elvek ismeretében van jó esélyünk az interpretáció egyértelmű 
eredményére (6. melléklet) [28]. 
Összességében úgy gondolom, hogy az űrfelvételek alkalmazhatóságának vizsgálatairól leírt 
rövid összefoglalás egyértelműen bizonyítja, hogy ez a modern adatforrás igen jól 
felhasználható régebbi korok kutatásában is. A hátránya a légi felvételekhez hasonlóan az, 
hogy a napjainkban készülnek. Azonban vannak olyan előnyeik is (nagy terület ábrázolása, 
ortofotóhoz hasonló viselkedés kis vizsgálati terület esetén), amelyek indokolják a műholdas 
felvételek felhasználását. A rekonstrukciós folyamatok elején (közelítő lokalizálás), illetve 
végén (ellenőrzés, korrigálás) is segítséget nyújthatnak. 

 A kezdeti szakaszban, különösen új területek vizsgálatánál, hatékonyabban 
végezhetjük el az erődelemek előzetes felderítését, lokalizálását. Az ábrázolt területek 
nagysága miatt könnyebben kezelhetők. 

 A kész rendszerbe történő illesztésükkel ellenőrizhetjük, illetve kijavíthatjuk a 
korábban más módszerekkel rekonstruált környezeti és erődítési elemeket. 

 Az objektum rekonstrukció során sok esetben csak a környezeti elemekhez képest, 
relatív módon lettek ábrázolva az erődelemek. A környezeti rekonstrukció minőségi 
javítása így az objektumok pozícióján is pontosíthat. 

A nagyfelbontású űrfelvételek tehát használhatóak és hasznosak ebben a speciális 
alkalmazásban is. 
 Az adatgyűjtés utolsó lépése a terepi adatgyűjtés. A feladat nagyságát döntően 
befolyásolja a rekonstruált folyamat által érintett terület, hiszen nem mindegy, hogy egy kis 
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vár vagy négyzetkilométereken elterülő védelmi rendszer a kutatás tárgya. A helyszínen 
történő adatgyűjtéseket három fő csoportba osztottam. A geometriai adatok, szóbeli 
információk gyűjtése, valamint a fényképes vagy rajzi dokumentáció. A geometriai 
adatgyűjtés esetében, a pontossági követelményből kell kiindulni. Ennek megfelelően, a 
legegyszerűbb megoldás a navigációs GPS helymeghatározó eszközök használata. Egy ilyen 
készülék nem akadályoz a mozgásban a nehéz terepen, használata egyszerű és olcsón 
beszerezhető. A terepi mérések két célból készülhetnek: a már korábban azonosított 
objektumok helyzetének és méreteinek ellenőrzésére, valamint a helyszíni bejárás során 
újonnan felderített objektumok bemérésére. Az erődítések rekonstrukciója esetében kiemelt 
fontossága van az állapotok rögzítésének. Ez történhet fényképpel vagy rajzzal, ami később 
csatoltan a dokumentációs adatbázis részét képezheti. A dokumentációs adatbázis 
szükségességére már korábban kitértem (2.2 alfejezet), céljait az alábbiakban határozom meg: 

 A dokumentációk tárolása digitális formában elősegíti a rendszer ismeretterjesztő, 
tájékoztató jellegét, mivel előfordulhat, hogy a későbbi felhasználó számára 
többletinformációt tartalmaznak, a létrehozott rekonstrukciós adatbázishoz képest  

 A rekonstrukció után is lehetővé teszik új adatok kinyerését vagy ellenőrzését 
 A digitális archiválása is fontos funkció. A saját tapasztalataim azt mutatják, hogy az 

utóbbi években a főváros külterületein felgyorsult építkezések nagy számban tüntettek 
el világháborús föld-, faerődítéseket, így ezekről már csak az általam készített 
fényképek állnak rendelkezésre. 

Az alábbiakban, a hadtörténeti rekonstrukciókban előforduló dokumentációkat rendszereztem, 
típusuk szerint: 
 

 Képi információk (Image): 
o archív és mai fényképek (27. és 28. ábrák) 
o archív és mai légi felvételek 
o űrfelvételek 
o térképek, kivágatok 
o erődítési utasítások, vázrajzok képei 

 Szöveges információk (Text): 
o könyvtári, levéltári anyagok 
o archív újságcikkek 
o mai publikációk 
o visszaemlékezések 
o személyes elbeszélések 

 Videó anyagok: 
o archív és mai helyszíni felvételek 

 Grafikus információk (CAD): 
o manuálék, egyéb rajzok 
o 3 dimenziós megjelenítések 
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27. ábra: Harckocsi árok a háború idejében [a felvétel másolata a szerzőnél] 
 

 
 

28. ábra: Harckocsi árok maradvány (ma már beépített terület.) 
 az 51. út mellett. [az eredeti felvétel a szerzőnél] 

 
Alapesetben a legtöbb GIS szoftver egy objektumhoz csak egy-egy különböző típusú csatolt 
információt tud kapcsolni (pl. az ArcView HotLink funkciója). Egyszerre több fénykép, 
leírás, rajz kezeléséhez a megoldást script írása vagy kész alkalmazás letöltése jelentheti. (pl. 
az ArcView Hotpotato script-je letölthető az ESRI honlapjáról) [52]  
A helyszíni adatgyűjtések harmadik csoportját a szóbeli információk jelentik. Természetesen 
ez csak a közelmúlt hadtörténeti eseményeinél alkalmazható. Ekkor érdemes felkutatni azokat 
a személyeket, akik akár résztvevői, akár szemtanúi voltak az eseményeknek.  

Az adatgyűjtési eljárások segítségével tehát megvalósítható egy korabeli és az aktuális 
állapotokat is tartalmazó térinformációs rendszer. A 4.2 alfejezet adatminőséggel foglalkozó 
bekezdésében említett aktualitás kérdésével érdemes részletesebben is foglalkozni. A GIS 
alkalmazások általában a jelen állapotok vagy a múltban kezdődött, de még ma is tartó 
folyamatok feldolgozásával foglalkoznak. Néhány szakterület, így a hadtörténelem is, már 
befejeződött, lezárt eseményekre fókuszál, ami megköveteli a térinformatika adatgyűjtési 
eljárásainak ebből a szempontból történő megközelítését, vizsgálatát is. A legkézenfekvőbb a 
csoportokba rendezés. Mivel a hadtörténeti rekonstrukció is térinformatikai környezetben 
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történik, ezért az elsődlegesen geometriai, illetve az elsődlegesen attribútum adatgyűjtési 
eljárások különválasztása ez esetben is érvényes. Az e csoportokon belüli elsődleges és 
másodlagos eljárások megkülönböztetése szintén változatlan marad. Ez a csoportosítás 
alapvetően az adatgyűjtési eljárások technológiai megközelítéséből adódik. Az információk 
közvetlen, illetve közvetett gyűjtése jelenti a kiindulási pontot. A múltbéli folyamatok 
térinformatikai rekonstrukciója esetében azonban e csoportosítások mellett szükségesnek 
tartom az adatforrások időbeliség és aktualitás szerinti vizsgálatát is. E szempontok szerint az 
adatnyerési eljárásokat alapvetően két nagy csoportra oszthatjuk: vannak aktuális és archív 
adatforrások. A csoportok definíciója mellett azonban már nem ilyen egyszerű a belőlük 
származó adatok csoportosítása. Mai vagy ma is zajló folyamatok esetében, véleményem 
szerint, egy adat akkor aktuális, ha az adatgyűjtés óta nem következett be változás az adat 
által leírt objektum vagy objektumok geometriájában és attribútumaiban. Egy múltbéli 
hadtörténeti folyamatnál azonban már nem érvényes ez a definíció, mert nagy valószínűséggel 
a lezajlott folyamat után mind a környezeti elemek, mind az erődítési objektumok 
megváltoztak. Az ilyen vizsgálatok során éppen ezért az archív adatforrásokból származó 
információk jelentik az aktualitást, a korabeli valós állapotot. E megközelítés szerint múltbéli 
folyamatok rekonstrukciójánál csak archív adatforrásokat használhatunk, amelyek 
tulajdonképpen „aktuális” állapotot tükröznek. Kivételt jelent, ha egy erődítés mai állapotára 
vagyunk kíváncsiak, vagy a mai állapotát is felhasználjuk a rekonstrukciójában. A 
hagyományos megközelítés így kissé összezavarja az „aktuális” és „archív” fogalmakat. 
Érdemes új megnevezéseket bevezetni ezeknek az alapvetően archív adatforrásoknak a 
csoportosítására. (29. ábra) Három csoportba tagoltam az eljárásokat. Az első csoportba a 
vizsgált hadtörténeti vagy egyéb múltbéli folyamatot, eseményt megelőzően készült 
adatforrásokat, a másodikba a folyamat időszakában, míg a harmadikba a kérdéses időszakot 
követően keletkezett forrásokat sorolom. Tehát a három csoport neve: a megelőző, a korhű 
(korabeli) és az utólagos adatforrások. Sajnos ritkán fordul elő, hogy mindhárom típusú 
forrás a rendelkezésre áll egy rekonstrukció során, különösen a gyors lefolyású folyamatok 
esetében. Sőt egyes lépéseknél nincs is mindegyikre szükség. Jellemzően utólagos 
információkat kell felhasználnunk. A következőkben sorra veszem a hadtörténeti 
rekonstrukció általam definiált három lépésének fő jellegzetességeit a felhasználható 
adatgyűjtési eljárások tekintetében. 

Az első lépés a korabeli környezet rekonstrukciója. A hadtörténeti folyamatok időbeli 
lefolyása igen változatos képet mutat a különböző történelmi korokban, azt azonban 
kijelenthetjük, hogy általánosságban az események környezete állandónak tekinthető ezekben 
az időszakokban. Azaz, akár egy időponthoz (t2) is köthetjük ezt az állapotot.(30.ábra) 
Szerencsés esetben rendelkezésre állnak olyan korhű (korabeli) források, amelyek a vizsgált 
folyamat időszakában készültek, ilyenkor ezeknek az adatoknak a feldolgozása jelenti a 
környezteti rekonstrukciót. Szigorúan véve, csak ezt a lehetőséget kellene elfogadnunk, 
sokszor azonban csak megelőző vagy utólagos információkkal rendelkezünk. Ilyenkor a 
minőségi szempontok alapján kell eldönteni, hogy melyik kerüljön felhasználásra. Ekkor a 
legfontosabb minőségi szempont, hogy milyen időtávolságban készült a forrás a vizsgált 
folyamathoz képest és előtte vagy utána. 

Az objektum rekonstrukciónál lehet és érdemes is mindhárom forráscsoportot 
felhasználni. A topográfiai térképek, amelyek tartozhatnak mindhárom archív adatforrás 
csoportba, általában a nagyobb kiterjedésű erődítésrendszerek előzetes azonosításában 
nyújtanak segítséget. A katonai hadműveleti vagy a tervezési térképek, rajzok a korhű 
(korabeli) források csoportjába tartoznak. Fontos információk nyerhetők az utólagos 
csoportba tartozó légi fényképekből és az űrfelvételekből (pl. Google Earth). A fényképek 
magát a valóságot örökítik meg közvetlenül, nem pedig annak valamilyen absztrakt 
leképzését, mint a térképek vagy a vázlatok. Az archív légi fényképek kiértékelésének 
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eredménye nem csak arra alkalmas, hogy képet kapjunk a készítés időpillanatában fennálló 
állapotokról, hanem korábban létrehozott objektumok (esetünkben erődítések vagy annak 
elemei) meghatározására is. Az utóbbi évtizedek radikális környezetváltozásai miatt egyre 
nagyobb a jelentősége a változások előtt készült felvételeknek. Utólagos források az archív 
írásos dokumentációk (másodlagos geometriai és attribútum információ) és a szóbeli 
információk (elsődleges geometriai és attribútum információ) is. Az írásos dokumentációk 
tárháza igen nagy. A könyvtári, levéltári, térképtári információk nagy többségét attribútum 
adatként tudjuk felhasználni, de előfordul, hogy helyzeti információkat is tartalmaznak. Ezek 
a művek lehetnek könyvek, személyes visszaemlékezések, memoárok, korabeli újságcikkek, 
stb. Szerzőik korábbi kutatók, vagy a közelmúltban történt események résztvevői, szemtanúi.  
A szóbeli információk összegyűjtéséhez, első lépésként azokat a potenciális személyeket kell 
felkutatni, akik megbízható és értékes adatokkal rendelkeznek. Ez lehet célzott keresés 
valamilyen előzetes információ alapján, de történhet úgy is, hogy a vizsgálatot érintő 
helyszínen a lakosság körében végzünk adatgyűjtést.  
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29. ábra: A hadtörténeti GIS adatgyűjtési módszereinek csoportosítása az időbeliség és 

aktualitás alapján [21] 
 

Az események rekonstruálása esetében a megelőző archív adatforrások használatának 
nincs értelme. A korhű (korabeli) információk közül a katonai hadműveleti térképek 
használhatóak, míg az utólagos források szinte teljes tárháza, melyet a fentiekben az objektum 
rekonstrukcióval kapcsolatban már részletezetem. 

Eddig azzal az ideális feltételezéssel éltünk, hogy a vizsgált hadtörténeti folyamattal 
kapcsolatban minden típusú adatforrás a rendelkezésünkre áll. Ebben az esetben a fenti 
csoportosítás az archív anyagok tekintetében így is felírható (30. ábra): 
A rekonstruált folyamat lehet gyors lefolyású (t2) vagy lassú (t1 → t3) Ebben az esetben: 
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 A megelőző adatforrások t1 időpont előtt 
 A korhű adatforrások t1 és t3 időpontok között 
 Az utólagos adatforrások t3 időpont után keletkeztek. 

A gyakorlati példák azonban azt mutatják, hogy az időben visszafelé a hadtörténeti 
folyamatokkal, eseményekkel kapcsolatos dokumentációk száma csökken. Ha megvizsgáljuk 
az utóbbi évtizedek háborúit, az I. és II. világháborút és a korábbi háborúkat, a rendelkezésre 
álló információk mennyisége és minősége nagyságrendekkel romolhat. Ezért ha 
ragaszkodnánk a korábban felvázolt módszertanhoz, akkor nem lehetne végrehajtani a 
feladatot, mert nincs korhű információnk. A cél érdekében, tehát ki kell bővíteni ezt a 
bizonyos t1, t3 időintervallumot, különös tekintettel a környezeti rekonstrukcióra. Legyen a T1 
és a T2 az a két időpont a t1, t3 időintervallum előtt és után, amelyek között még elfogadjuk az 
adatforrásokat korhűnek, azaz felhasználhatjuk a korabeli környezet modellezésére. A T1 és 
T2 időpontokat a rendelkezésre álló adatforrások határozzák meg. Ezeknek az időpontoknak a 
felhasználásával bevezethetjük a korhűséget, mint új minőségi tulajdonságot, ami a 
rekonstrukciót jellemzi. A rekonstrukció korhűsége annál nagyobb, minél kisebb a Ti – ti 
különbség abszolút értéke.  

 
30. ábra: A rekonstrukció lépéseinek, az adatforrások csoportjainak és az idő viszonya [21] 

5.3 Koordinátatranszformáció 
 
A térinformatikai adatgyűjtési eljárásokkal kapcsolatban nem hagyható figyelmen kívül az a 
tény, hogy sok esetben a vizsgált területről a rendelkezésre álló adatok különböző vetületi, 
illetve vonatkozási rendszerben vannak meghatározva. A hadtörténeti rekonstrukciók során, a 
döntően archív források felhasználása miatt ez a probléma fokozottan jelentkezik. Gyakran 
lehet szükség Gauss-Krüger, sztereografikus rendszerből származó információk integrálására 
az EOV rendszerbe. Ezeknek az adatoknak a transzformációja jelenti a kisebb problémát, 
hiszen erre kiforrott módszerek és velük együtt ismert pontossági jellemzők állnak 
rendelkezésre. Az alapvető koordinátatranszformációkat (hasonlósági, affin) szinte kivétel 
nélkül az összes elterjedt térinformatikai szoftver ismeri. Annak az indoka, hogy a 
transzformációk legfontosabb jellemzőivel külön alfejezetben foglalkozom az, hogy az archív 
légi fényképekből származó adatokat is fel kellett használnom az adatgyűjtés során. A 
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korábbiakban említettem, hogy a légi felvételek klasszikus fotogrammetriai feldolgozására 
nincsen lehetőség, ezért az egyetlen járható út a képeken azonosítható illesztőpontok 
segítségével a transzformáció az EOV rendszerbe. Ezeknek a légi fénykép 
transzformációknak a jellemzőiről, illetve a használatukkal elérhető pontosságról a következő 
adatminőséggel foglalkozó alfejezetben térek ki. Az alábbiakban röviden áttekintem 
leggyakrabban alkalmazott koordinátatranszformációk főbb jellemzőit. 
Elsőként érdemes a transzformációk főbb csoportjait meghatározni [12]: 

 A transzformációk dimenziók számát tekintve lehet: 
o 3 dimenziós transzformáció, például GPS koordináták földrajzi koordinátákká 

történő átszámítása  ( X, Y, Z ) → ( Φ, Λ, h )  
o 3 dimenzióból 2 dimenziós transzformáció, például GPS koordináták EOV 

koordinátákká történő átszámítása, mely két lépcsőben történik.  
( X, Y, Z ) → ( Φ, Λ, h )  → ( x, y ) 

o 2 dimenziós transzformáció, mely a leggyakoribb feladat, például Gauss-
Krüger koordináták átszámítása EOV koordinátákká. ( x, y ) → ( x’ ,  y’ )  

 A 2 dimenziós transzformációk esetében érdemes két fő esetet megkülönböztetni: 
o A két érintett síkbeli rendszer azonos vonatkozási rendszerrel rendelkezik. 

Ilyenkor a két rendszer közötti átszámítás vetítési egyenletekkel vagy azok 
inverzeivel két lépésben elvégezhető. Először az alapfelületi-, majd ezekből az 
új koordináták számíthatók. 

o A síkkoordináták vonatkozási rendszerei különbözőek. Ekkor transzformációs 
egyenletek segítségével történhet az átszámítás, melyek közül a két 
leggyakoribb a Helmert-féle hasonlósági, és az affin transzformáció. 

 Az érintett terület nagyságát tekintve lehet [46]: 
o globális, mely egy országot vagy akár egy nagyobb területet is érint 
o lokális, vagy helyi transzformáció, ami kisebb terület érint. 

 A transzformációkban alkalmazott paraméterek száma is jelentheti egy csoportosítás 
alapját. 

Az archív anyagokból származó adatok feldolgozásakor majd minden esetben a hasonlósági 
és az affin transzformációkat használtam. A kivételt a légi felvételek jelentették, ez esetben 
másodfokú polinomos transzformációt is teszteltem a várható eredmények szempontjából. 
A síkbeli hasonlósági transzformáció esetében – amikor két eltolási paraméterrel (X0,Y0), egy 
elforgatással (α) és egy méretarány változással (m) kell számolni – megoldásként az alábbi 
eredményt kaphatjuk: 
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(x , y) és (X ,Y) P pont koordinátái a két rendszerben. 
 
A térbeli hasonlósági transzformáció esetében a Z koordinátát is figyelembe vesszük és 
három eltolási paraméterrel (X0 , Y0 , Z0), három elforgatással (α, β, γ) és egy méretarány 
változással (m) számolunk: 
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(x , y , z) és (X ,Y ,Z ) P  pont koordinátái a két rendszerben. A forgatások sorrendje: α, β, γ 
 

 
 

31. ábra: Térbeli koordinátatranszformáció sematikus ábrája [46] 
 

A síkbeli affin transzformáció esetében csak a méretarány tényezők száma változik meg (mx, 
my) azaz már kétirányú torzulás is figyelembe vehető. 
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A térbeli affin transzformáció esetében már háromirányú torzulás szerepel (mx, my, mz). 
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Végül a másodfokú polinómos transzformáció általános egyenletei: 
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             (5.9) 
A térbeli transzformációk 7, illetve 9 paraméterének meghatározására több módszer is ismert. 
Ezek egy része általában egyszerűsítésekkel él. A forgatási szögeket kis értékűnek, a 
méretarány tényezőket pedig egytől nem nagyon eltérőnek tételezik fel. Így a modellek 
linearizálhatóvá vállnak. Azonban léteznek olyan módszerek is, amelyek bármekkora 
forgatási szögek és méretarány változások esetén is működnek, nem tartalmaznak 
egyszerűsítéseket és közelítéseket sem. [46] 
A koordináta transzformációk közül még egy eset érintheti a hadtörténeti rekonstrukciók 
során az adatok feldolgozását. Nevezetesen a terepi GPS koordináták EOV rendszerbe történő 
átszámítása. Ez a probléma csak abban az esetben jelentkezik, ha a GPS vevőkészülék nem 
közvetlenül EOV koordinátákat szolgáltat, ami például a mai készülékeknél már ritkaság. 
Azonban a saját kutatómunkám kezdetén előfordult, hogy a GPS terepi mérési eredményeket 
még át kellett számítani. Ennek megoldására is több módszer ismert. Például a Busics György 
által ismertetett [8] [9] vagy Varga József módszere [44]. 
A két rendszer közötti átszámításhoz mindenképpen azonos pontokra van szükség a 
különböző alapfelületek (WGS 84, IUGG 67) miatt. A számításokat egy kétlépcsős modell 
segítségével lehet végrehajtani. Varga J. javaslata szerint elsőként azzal a közelítéssel kell 
élni, hogy az EOV rendszer alapfelülete is a WGS 84 – ellipszoid. Ehhez az ellipszoidhoz egy 
fiktív EOV rendszert rendel. Lényegében egy új kettős vetítés állandóit határozza meg, 
melynek végeredményeként az elhelyezés is megközelíti az IUGG 67 – ellipszoidit. Első 
lépésben a GPS-szel mért X, Y, Z koordinátákból ellipszoidi földrajzi koordinátákat számol a 
WGS 84 ellipszoidra, majd ebből képezi az IUGG 67 ellipszoidi koordinátákat: 
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Ami 43 db pontban számított koordináta-különbségek közepeléséből adódott.  
Az IUGG 67 ellipszoidi koordinátákból gömbi koordinátákat számít Varga József, majd 
ezekből először segéd földrajzi koordinátákat: 
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Majd ezekből eltolás nélküli EOV síkkoordináták számíthatók: 
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Végül a végleges EOV koordináták: 
 
Y = y + 650000m 
                      (5.14) 
X = x + 200000m 

5.4 Az adatminőség 
 
Bármely adatbázis esetében kiemelt tulajdonságként kezeljük annak minőségét. Az egész 
minőségét mindig a részletek minősége határozza meg. Térinformációs rendszereknél ez az 
objektumok minőségét jelenti. Az objektumok minőségének leírására különböző jellemzőket 
használunk. Az objektumok minőségét a felhasznált adatok minősége határozza meg. Egy 
rendszer kialakítása során nagy hangsúlyt kell fektetnünk a minőségi jellemzők 
meghatározására. Az adatok minőségét meghatározó összetevőket a 2.1 alfejezetben már 
tárgyaltam. Mint minden terméket, a térinformatikai rekonstrukció végeredményét is illik 
minőségi szempontok alapján megvizsgálni. A minőséget két jellemző határozhatja meg. 
Egyszer, a terméknek vagy szolgáltatásnak a tulajdonságai, másodszor pedig, a felhasználók 
elvárásai. [12] Egy rekonstrukciós adatrendszer kialakításakor is át kell gondolni azokat a 
tényezőket, amelyek alapján egy olyan minőségi szint adható meg, amelyet teljesíteni is lehet. 
Fel kell mérni a tényleges igényeket, a megvalósítás lehetőségeit és nem utolsósorban azt, 
hogy mennyi a ráfordítható idő és anyagi lehetőség. Ezeknek a tényezőknek az előzetes 
figyelembe vétele, alapjaiban határozza meg a feladat sikerességét. Egy hagyományos 
térinformációs rendszerben a korábban felsorolt adatminőségi tényezők mindegyike azonos 
hangsúllyal szerepel. A rekonstrukciós célú térinformatikai rendszerek, a minőségi jellemzők 
tekintetében is különlegesnek nevezhetők, hiszen egyes tényezőknek megváltozik az értelme a 
szokványos rendszerekhez képest. Ezeket a jellemzőket veszem most sorra:  

Az adatok eredete, a rekonstrukciós adatrendszerek esetében döntő fontosságú, mivel 
nagyrészt másodlagos adatnyerési eljárásokat használunk fel. Az eredetvizsgálatot a 
következő szempontok alapján kell végrehajtanunk: 

 Az adatgyűjtés mikor és milyen módon készült. 
 Milyen referenciarendszerben vannak ábrázolva az adatok. 
 Milyen pontosságúak az adatok. 
 Milyen változtatásokat, transzformációkat végeztek el az adatokon. 

Az aktualitásról hagyományos értelemben csak részben beszélhetünk, mert a 
rekonstrukciók tárgyát képező objektumok eredeti formájukban, valamint az események is a 
múltban léteztek. Ezért célszerű az aktualitás helyett egy másik jellemző bevezetése: a 
korhűség. Ez a minőségi tulajdonság megmutatja, hogy, a rekonstrukció végeredménye 
mennyire közelíti meg a korabeli állapotokat. A korhűség mellett az aktualitás vizsgálatának 
úgy van értelme, ha a régmúlt erődítéseinek mai állapotát is ábrázoltuk a rendszerben. 

A teljesség, mint igény, természetesen megjelenik a rendszer felépítésekor, de az 
adatok és forrásaik nagy mennyisége és sok esetben ismeretlensége megakadályozhatja a 
gyakorlati kivitelezést. A rekonstrukciós adatbázisok kialakítását a permanens kutatás és 
adatgyűjtés jellemzi. Ritkán, általában kis területi kiterjedésű objektumok és események 
rekonstrukciójánál fordul elő, hogy egy-egy rendszert teljesnek, lezártnak nevezhetünk. Ha a 
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rendszer egészére nem is, annak egyes részleteire, témaköreinek feldolgozási szintjére 
érvényes lehet ez a jellemző is. 

 A geometriai adatoknak konzisztensnek kell lenniük. Az attribútumok, és 
dokumentációk esetében, azonban ez nem mindig lehetséges. Több esetben is ellentmondásba 
keveredhet a kutató, mert egyszerűen nem ugyanúgy emlékeznek a szereplők, a szemtanúk 
vagy pontatlanok az adatforrások. Az információk felhasználása előtt, ezért mindig 
alkalmazni kell a forráskritikát, az eredetvizsgálatot.   

Az adatminőségi jellemzők megadásának két módja létezik. Egy részük nem 
számszerűsíthető, ezért ezek leírására szöveges formában kerülhet sor. A minőségi jellemzők 
másik csoportját viszont különböző mérőszámok felhasználásával definiálhatjuk. Ezek: az 
adatok pontossága, élessége, megbízhatósága és osztályba sorolásuk helyessége. 

 A geometriai pontosság az egyik legjellemzőbb számszerűsíthető minőségi paraméter. 
Én is kiemelten foglalkozom vele és ezen keresztül szeretném bemutatni, hogy a rendszerek 
kialakításakor mennyire fontos a minőségi szempontok figyelembe vétele. A geometriai 
pontosság meghatározásának igénye ettől függetlenül is felmerült a rekonstrukció során. 
Bizonyos esetekben a terepi mérések eredményeinek a rendszerbe illesztésekor, meglehetősen 
nagy geometriai hibákkal szembesülhettem. Azonban, megvizsgálva a digitális térképi alap 
létrehozásának és az objektumok rekonstruálásának folyamatát, magyarázatot kaptam a hibák 
lehetséges okaira. A következőkben részletesen végigtekintem a digitális térképi állomány 
kialakításának a lépéseit, az alapanyagok pontossági jellemzőit és a fellépő hibalehetőségeket. 
Példaként a II. világháborúban Budapestet védő Attila-vonal és a Dunántúlon kialakított 
Margit-vonal erődítéseinek rekonstruálásakor fellépő geometriai hibákat veszem sorra. 
Mindkét esetben előfordult, hogy a terepen megmért objektumok rendszerbe történő 
integrálása után több tíz méteres hibák is előfordultak. 

Mindenek előtt, meg kell jegyeznem, hogy a hadtörténeti jellegű térinformációs 
rendszerek esetében az elvárható geometriai pontosságot alapvetően meghatározza az a tény, 
hogy az adatforrások döntő többsége másodlagos eljárás. Hiába szeretnénk nagy méretarányú 
adatgyűjtést kivitelezni a nagyobb pontosság érdekében, ha a rendelkezésre álló adatforrások 
méretaránya maximálisan M=1:20 000, illetve M=1:10 000. Abban az esetben, ha manapság 
már nem lelhető fel a vizsgált erődítés, akkor csakis ezek az alapanyagok használhatók fel. 
Ezek mellett fontos szempont még, hogy az esetleges pontosságnövelés drasztikusan növelné 
a befektetett munka és költségek mértékét. A digitális alaptérkép, azaz a környezeti 
rekonstrukció adatforrásai és létrehozásának lépései: 

 A digitalizálás alapjául szolgáló analóg térképek hibája az első tényező. A felhasznált 
térképek méretaránya M=1:25 000 volt. Például a Margit-vonal esetében a III. katonai 
felmérés, 1951-52-ben az első gyors helyesbítés során elkészült Gauss-Krüger 
térképszelvényeit használtam fel. A szakirodalom alapján 0.1 mm ×25 000, azaz 2.5 
méteres geometriai hibát tartalmazhatnak ezek a szelvények. 

 A következő lépés a koordináta transzformáció. Az illesztő pontok EOV koordinátáit 
több jól ismert program segítségével ki lehet számítani. (Vetület, Bajnok25) E 
szoftverek segítségével körülbelül 1 méteres pontosság érhető el. [43] 

 A digitalizálást végző személy mindig követ el hibát az analóg térképek digitális 
átalakításakor, legyen szó akár digitalizáló tábla használatáról, akár szkennelt képek, 
képernyőn történő felüldigitalizálásáról. Szélső esetben a digitalizáló táblán 1 
milliméteres hibát is véthet a munkája során. Az analóg térkép digitalizálásakor 
fellépő hiba, a térképi méretarányt figyelembe véve, így akár a 15-25 métert is 
elérheti. Ez a pontatlanság nem csak a környezeti objektumokat jellemzi, hanem az 
illesztőpontok megadásánál is jelentkezhet. 
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 A környezeti elemek geometriájának módosítására is sor került néhány esetben 
(Attila-vonal) az archív légi felvételek alapján. Az itt fellépő hibákra a következőkben, 
az objektumok kiértékelésénél térek ki. 

Az illesztett erődítési objektumok geometriai adatainak forrása az erődítések rekonstrukciója 
során: 

 Az objektumrekonstrukció lényegi részét, az archív légi felvételek interpretációja 
jelentette. A kutatásaim kezdetekor, a fényképeknek csak viszonylag rossz minőségű 
fénymásolata állt rendelkezésre (ma ez már megváltozott). Ha ehhez hozzáteszem, 
hogy maguk az eredeti fényképek is rossz minőségűek, akkor már maga ez a tény is 
bizonytalanságokat okozhat, geometriai és tartalmi értelemben is. Ennél azonban volt 
egy nagyobb probléma is. A fényképek nem ortofotók, azaz a magasságkülönbségből 
adódó és perspektív torzulásokat tartalmaznak, így közvetlenül nem használhatók 
fotótérképként. Ideális esetben fotogrammetriai feldolgozási módszerek 
alkalmazásával juthattam volna a geometriai információkhoz, erre azonban a 
felvételek hozzáférhetetlensége miatt alapvetően nem volt lehetőségem. A 
fényképeken fellépő torzulásokat a felvételek dőlése és a terep magasságkülönbségei 
okozzák. A geometriai pontosság vizsgálata során ezeket a tényezőket is figyelembe 
kellett vennem. A rekonstruált erődítések döntően síknak tekinthető terepen kerültek 
kiépítésre, így a geometriai pontosság vizsgálatát csak ilyen területeken végeztem el. 
A felvételek közelítő méretaránya általában M=1:20 000 volt. 

 A transzformáció végrehajtásához azonos pontokra volt szükség. Ezek lehetnek 
vonalas objektumok szintbeli kereszteződései, felületi objektumok jellemző sarok 
vagy töréspontjai. A feldolgozás szempontjából, szerencsés lett volna, ha annyi azonos 
pontot sikerül azonosítani, hogy az egyes felvételek részterületeit, külön-külön is 
digitalizálhattam volna. Sajnos ez ritkán fordult elő. Legtöbbször 4-10 pont állt 
rendelkezésre képenként. Sőt előfordult olyan eset is, amikor több kép előzetes 
összeillesztése után sikerült csak a megfelelő számú egyértelműen azonosítható pontot 
találni. Ennek az indoka az, hogy az erődítéselemek az esetek nagy részében 
külterületen helyezkedtek el, ahol sokkal kevesebb a jól azonosítható pont, mint a 
belterületeken. Több felvétel együttes digitalizálása fokozza az amúgy is meglévő képi 
torzulások miatt fellépő hibákat. A konkrét pontossági vizsgálatot a Velencei-tó 
környezetében lévő szelvényeken és légi fényképeken végeztem el. Ez a terület a 
Margit-vonal talán legfontosabb szakasza.  Négy darab M=1:25 000 méretarányú 
szelvényhez próbáltam illeszteni 2-2 darab felvételt. Minden felvételt négyféleképpen 
illesztettem: Helmert-féle hasonlósági és affin transzformáció 4, illetve 10 illesztőpont 
felhasználásával. Véleményem szerint a megvizsgált 32 eset elegendőnek bizonyul a 
következtetések levonására. A transzformáció végrehajtása után megmértem a hibákat 
az illesztőpontoknál, egy pontban lehetőleg a kép közepén és a négy sarok közvetlen 
közelében. Még az ilyen kis számú vizsgálat során is előfordult, hogy nehézkes volt az 
előre meghatározott számú pont azonosítása, valamint az illesztőpontok 
elhelyezkedése sem volt mindig ideálisnak tekinthető, például a Velencei-tó nagy 
vízfelülete miatt. Az 7. mellékletben található táblázatok tartalmazzák az 
eredményeket, felvételenként, illetve az egyes transzformációk szerint rendezve. Ezek 
az értékek tartalmazzák azokat a kiugróan nagy (mindig a sarokpontoknál) mért 
hibákat is, melyeket inkább a rossz illesztőpont geometria okoz, mintsem a mérés 
durva hibája. Összességében látható, hogy a konkrét feladat esetében a hasonlósági és 
az affin transzformációk szinte azonos eredményeket produkáltak, azaz bármelyik 
választható a feldolgozáshoz. A fontosabb paraméter az illesztő pontok száma, hiszen 
az minél nagyobb, annál jobban kiegyenlítődnek a hibák a teljes képen, azonban az is 
látható, hogy ha van lehetőség egy képen belül egy részterület önálló illesztésére, 



 56

akkor az akár egy nagyságrenddel is jobb eredményeket szolgáltathat. Az egyes légi 
felvételek transzformációja során fellépő hibákat képenként, típusonként és az azonos 
pontok geometriáját tartalmazó táblázatok a 8. mellékletben találhatók. 

 A légi felvételek tartalmának digitalizálási hibája az erődítési objektumok esetében is 
hasonló nagyságrendű lehet, mint a térkép digitalizálásakor előforduló hiba, mivel 
méretarányuk közel azonos. 

Az erődelemek digitalizálásakor az addigi hibaforrások miatt, szinte mindig előfordultak 
szemmel látható helyzeti, azaz relatív hibák. Ezek ott voltak a legszembetűnőbbek, ahol az 
erődítési objektum valamilyen környezeti elem közelében, határán helyezkedett el eredetileg. 
Ilyenkor azt a megoldást választottam, hogy az erődítéselemet a környezeti elemhez 
igazítottam, hiszen elsődleges szempont volt, hogy az erődítés elhelyezkedése relatív 
értelemben legyen inkább megfelelő. Végiggondolva a folyamatot ez inkább a geometria 
javítását jelentette. A légi fényképeken kívül más adatforrásokat is felhasználtam az erődítési 
elemek meghatározására, illetve már az események rekonstrukciójához is. Ezeknek a 
geometriai jellemzőit súlyukhoz mérten rövidebben foglalom össze:   

 A terepi méréseket navigációs GPS eszközökkel végeztem. A mérési hiba vízszintes 
értelemben átlagosan 5-6 méter volt. Ezt a pontosságot megfelelőnek ítéltem az 
előzetesen megállapított adatgyűjtési méretarány szempontjából. Sőt az egyéb 
adatforrások pontosságát látva ennek a módszernek nagyobb súllyal kellene részt 
vennie az adatgyűjtésben, ezt azonban a nagy számú megsemmisült objektum, illetve a 
nagy költség és idő vonzat megakadályozza. 

 Különösen az események vizsgálatánál fontos, de az erődítések esetében is 
felhasználhatók a különböző hadműveleti térképvázlatok. Ezek azonban a legtöbb 
esetben jobban hasonlítanak egy szabadkézi rajzra, mint egy térképre, így 
geometriájuk nehezen jellemezhető egységesen. Általánosságban száz méteres 
nagyságrendű hibával jellemezhetőek. 

 

 
 

32. ábra: Egy szovjet hadműveleti térképvázlat illesztése a digitalizált alaptérképre 
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 Az utolsó forrást a szóbeli információk jelentik. Ezek döntően a környezeti elemekhez 
kapcsolódóan vázolják az eseményeket, vagy utalnak az objektumokra. Ezért a 
geometriai pontosságuk a környezeti elemekhez hasonló. 

A felsorolt hibalehetőségeket összegezve és a legrosszabb kimenetelt tekintve, akár 50-100 
méteres pontatlanságot is kaphatunk eredményül. A terepi mérések illesztésekor, találkoztam 
ilyen nagyságrendű hibákkal is. (6. táblázat)A dolog egyetlen pozitívuma, hogy a gyakorlat 
igazolta az elméletet. A hibák a rendszer abszolút geometriai pontosságát jellemzik. Első 
pillantásra nagynak tűnnek, de végiggondolva a rendelkezésünkre álló alapanyagok minőségi 
és mennyiségi jellemzőit, a feldolgozási lehetőségeket, valamint a rekonstrukciós 
adatrendszer funkcióját, akkor elfogadhatónak nevezhetjük a nagyságát. Természetesen ez a 
nagyságrend nem tekinthető általánosnak. Azokon a részterületeken, ahol terepi mérések is 
rendelkezésre álltak mind az objektumok, mind a környezeti elemek vonatkozásában, ott 
lokálisan korrigálni lehetett a környezeti rekonstrukció elemeit. 

 

 
 

6. táblázat: A rekonstrukció lépéseinek maximális geometriai hibái 
 

A korábbiakban már megindokoltam a következő adatminőségi jellemzőnek, a 
megbízhatósági szintnek a bevezetését. Az egyes objektumoknak alapvetően az eredetéből 
származó megbízhatósági szintjeinek az összevetése a geometriai pontosságukkal nagy 
hasonlóságot mutat, ezért ezt egy összefoglaló ábra segítségével mutatom be. (33. ábra) 
A rekonstrukciós jellegű térinformációs rendszerek alapvető funkciója a tájékoztatás. A 
rendszer használata során a felhasználó különböző méretarányban szemlélheti a digitális 
térképet. Kis méretarányú szemlélés esetén, az előzőekben kapott abszolút hiba elfogadható, 
hiszen alapvető célom az erődítések létezésének bizonyítása, és elsődlegesen regionális 
értelemben az elhelyezkedésüknek, valamint összefüggéseiknek bemutatása. A növekvő 
méretarányú ábrázolások esetében, pedig már nem is az abszolút értelmű pozíció a 
legfontosabb, hanem az, hogy egy adott részterületen levő erődítéselemek relatív értelemben 
minél pontosabbak legyenek ábrázolva. Egymáshoz és a környezeti elemekhez való 
viszonyuk fontosabb az abszolút koordinátáiknál. A digitalizálás végrehajtásakor, ezért arra 
törekedtem, hogy a lehető legnagyobb relatív pontosságot érjek el. Az első időszakban nem is 
volt lehetőségem, eszközöm a nagyobb pontosság elérésére. A relatív pontosság értékének 
meghatározásához is ugyanazokat a hibalehetőségeket kellene számba venni, mint abszolút 
értelemben, de ez esetben, minden egyes kis részterületre más-más értékek lesznek a 
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jellemzőek. A relatív pontosságra, egy általános értelmű, az egész vizsgálati területre 
kiterjedő érték megadásának, ezért nincs értelme. Sok esetben, mint például a szóbeli 
információk, nem is jellemezhetjük számadatokkal a geometriai pontosságot. A korabeli 
objektumok elhelyezkedését és az események helyszínét legtöbbször csak közelítőleg, 
valamilyen másik objektumhoz képest határozzák meg a korabeli résztvevők.  Ilyenkor, a 
pontosságot alapvetően az határozza meg, hogy a rekonstruált objektum vagy esemény 
külterületi vagy belterületi helyszínen volt. Utóbbi esetben jóval pontosabb lehet a 
helymeghatározás.  
 

 
 
33. ábra: Az Attila-vonal rekonstrukciójában felhasznált adatforrások minőségi jellemzése és 

a felhasználásuk gyakorisága [26] 
 
A lehetséges hibaforrásokat és minőségi jellemzőket részletesen áttekintve, kijelenthető, hogy 
a környezeti, objektum és esemény rekonstrukcióval foglalkozó térinformatikai rendszerek 
ebből a szempontból is különlegesek. Ez az egyediség alapvetően az archív és egyéb, nem 
szokványosnak nevezhető információforrások felhasználásából, az ellenőrzés korlátozott 
lehetőségéből és a feladat összetettségéből következik. Az abszolút pontosság növelése 
nagyságrendekkel megemelné a ráfordításokat, de nem garantált, hogy nagyságrendekkel jobb 
eredményt is jelentene. Az abszolút pontosság jelentőségét nem figyelmen kívül hagyva, azt 
mondhatom, hogy az abszolút pontosság mellett a relatív pontosságnak is hasonlóan fontos 
szerepe, a megfelelő végeredmény elérésében. 
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6 A II. világháború magyarországi erődítéseinek 
rekonstrukciója 

 
 A hadtörténeti események és folyamatok térinformatikai rekonstrukciójának elméleti 
áttekintése után, ebben a fejezetben egy konkrét, a gyakorlatban is megvalósított 
rekonstrukciót mutatok be. A hosszú távú céljaim között szerepel a II. világháború 
magyarországi erődítéseivel foglalkozó térinformatikai adatbázis kialakítása. E dolgozat 
megírásakor az aktuális állapotot az Attila-vonal teljes, valamint a Margit-vonal részleges 
feldolgozottsága jelenti. Ezek a védelmi vonalak az 1944-ben létrehozott országerődítés részét 
képezték. Az Attila-vonal Budapest körül épült a pesti oldalon, míg a Margit-vonal a 
Dunántúlon futott a fővárostól a Dráváig. A további erődített vonalak kutatása már az Attila-
vonal esetében kidolgozott módszerek alapján történhet meg. A rekonstrukció megkezdése 
előtt a szakirodalom segítségével tisztáztam, hogy milyen típusú erődítésekkel lesz dolgom, 
mik az építésük legfőbb jellemzői és milyen funkciót látnak el. 
Az erődítésnek a célja, hogy csapataink küzdőképességét növelje, az ellenség 
küzdőképességét ugyanakkor csökkentse. A küzdőképesség tényezői: a harcvezetés, a 
tűzhatás, a mozgás. Az erődítés három alapelemből áll: a terephez való helyes alkalmazkodás, 
a rejtőzés, a terep megerősítése. Az erődítés mindhárom alaptényező egyidejű alkalmazása.[6] 
Az erődítés létesítményei, maguk az erődítési objektumok. Legfőbb jellemzőjük az 
ellenállóképesség, amely az alábbiaktól függ: 

 A létesítésre felhasználható idő. 
 A létesítéshez rendelkezésre álló eszközök, alapanyagok. 
 A fellépő ellenhatás mértéke. (tüzérségi tűzhatás) 
 Az alkalmazott munkaerő mennyisége és minősége. 

A végzett műszaki munkálatok hatóképessége szerint az erődítésnek több faját különböztetjük 
meg: 
1. Tábori erődítés, és pedig 

a, hevenyészett erődítés                      b, tartós harcállások 
A tábori erődítés általános jellemzői:  

 a mindenkori harcterületen, az átmenetileg fontos pontokon, vonalak mentén készül 
 kevés, avagy korlátolt idő, korlátolt anyag felhasználásával 
 aránylag sok élő harcerőszükséglet bevetésével 
 a nehéz tüzérségi hatással szemben ellenállásra képtelen.  

A hevenyészett erődítést a csapat rendszeresített műszaki felszerelésével és a helyszínen 
található anyaggal, rövid idő (órák, legfeljebb napok) alatt maga készíti. A tartós harcállások 
hetek, hónapok alatt, harcközben a hevenyészett erődítésből kiindulva, a csapattal és külön 
munkaerőkkel, a csapat műszaki felszerelésével és hatásosabb műszaki felszereléssel, a 
helyszínen talált és utánszállított építőanyaggal épülnek, de berendezéseik csak a tábori 
tüzérség tartós hatása és lövegek egyes telitalálatai ellen nyújtanak oltalmat. Mozgóharcban 
mind támadásban, mind védelemben csak a hevenyészett erődítés alkalmazható. 
2. Állandó erődítés 
Az állandó erődítés a műszaki tudományok összes vívmányainak értékesítésével már 
békeidőben keletkezik. A hevenyészett erődítésnél ismertetett feladatokat tökéletesen oldja 
meg és a legnehezebb tüzérség tartós hatása ellen is oltalmaz. [40] 
A rekonstruált erődített vonalak, tulajdonságaik és fenti ismérvek alapján, a tábori erődítések 
közé sorolhatók. A következőkben az országos erődítés rendszer rövid összefoglalása után az 
Attila-vonal rekonstrukcióját ismertetem. 
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6.1 Magyarország védelmi rendszere és kialakítása a II. 
világháborúban 

 
A második világháború során a magyar katonai felső vezetés abban reménykedett, 

hogy a Kárpátok vonalának megtartásával feltartóztathatják a Vörös Hadsereget. A szovjet 
csapatoknak nem is sikerült áttörniük a Kárpátokban a kiépült magyar védelmi állásokat 
(Árpád-vonal, Hunyadi-, Szent-László-állás), azonban Románia kiugrásával összeomlott a 
déli arcvonal. A Déli-Kárpátok nyitott átjárót biztosított a szovjet csapatoknak, így délről 
megkerülve a magyar-német védelmet az Alföldig nyomultak előre [41]. A debreceni 
páncéloscsatában sikerült időlegesen feltartóztatni a Vörös Hadsereget és ezen idő alatt ki 
tudták vonni a Kárpátokban még védekező német és magyar egységeket, hogy ne kerítsék be 
őket dél felől. A Vörös Hadsereg számára a Kárpátokon való átkelés és az Alföldre nyomulás 
után Budapest elfoglalása jelentette az elsődleges célt a déli hadszíntéren. Sztálin elsősorban 
politikai, másodsorban gazdasági célból sürgette a magyar főváros mielőbbi bevételét. 
Ekkorra már Magyarország maradt a hitleri Németország egyetlen szövetségese és a főváros 
elfoglalása jelentős pszichológiai hatást gyakorolhatott a még harcoló magyar csapatokra. 
Sztálin joggal remélte, hogy a főváros eleste után a magyarok átállnak, vagy legalább 
kivonják magukat a további harcokból. (Ez utóbbi következett be, a magyar csapatokból 
tömegével adták meg magukat a katonák vagy egyszerűen otthagyták alakulataikat és 
hazamentek.) 
A németek számára viszont két okból volt fontos Magyarország, de legalább a Dunántúl 
megtartása. Hitler különösen fontosnak tartotta a zalai olajmezők minden áron való tartását, 
ugyanis 1944 végére ez volt a Harmadik Birodalom utolsó olajmezője, ahonnan még tudta 
biztosítani a benzin szükségletének egy kis részét [38]. A másik ok Dél-Németország védelme 
volt azáltal, hogy Magyarország nyugati részének megtartásával biztosíthatják a saját 
területeiket. Emellett a németek a hadászati és hadműveleti helyzetet értékelve, abból indultak 
ki, hogy a szovjetek a hadászati főirányban mérendő csapás előtt a szárnyakon kívánnak 
sikereket elérni. A német hadsereg ezért felkészült a Magyarország még ellenőrzésük alatt 
lévő területeinek védelmére. Ezért jelentős – főleg páncélos – erőket vontak ki a Varsó-Berlin 
irányból és dobtak át Magyarországra. Ebből 20 hadosztályt a Dunántúlra. Így fordulhatott elő 
az a furcsa helyzet, hogy míg Magyarországon 9 páncélos és gépesített hadosztály 
tevékenykedett, addig a főirányban csak 6 ilyen magasabbegység maradt. [29] Az ország 
domborzati viszonyai viszont nem jelentettek különösebb akadályt a szovjet gépesített 
csapatoknak. Ezt a hiányt mesterségesen pótolták. Egy az egész országot átszelő védelmi 
rendszer épült ki 1944-ben. (34. ábra) Északi része a Zempléni-hegységtől indult el és DNy 
irányba futott tovább a Mátra és Bükk lábánál. Ez a Karola-vonal nevet kapta. Budapest körül 
három övben épült ki az Attila-vonal. (A Karola vonal ebbe csatlakozott be Dány községnél.) 
Majd Budapesttől délre a Velencei-tó érintésével a Balatonig húzódott a Margit-vonal. Végül 
a Balaton legdélebbi csücskétől a Dráváig folytatódott a Margit-vonal további része. Ennek a 
többé-kevésbé összefüggő rendszernek kellett volna meggátolni a Vörös Hadsereg további 
előretörését. Az egyes védelmi állások eltérő mértékben épültek ki. A legjobban kiépültnek 
ezek közül az Attila-vonal és a Margit-vonal Balaton és Budapest közötti szakaszai 
tekinthetők.  
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34. ábra: Magyarország erődítési rendszere 1944-45 [19] 

6.2 Az Attila-vonal kialakításának körülményei és áttörése 
 

1944. szeptember 22-én Johannes Freissner vezérezredes, a Dél Hadseregcsoport 
akkori parancsnoka elrendelte, hogy Budapest körül három patkó alakú védőövet építsenek ki 
szárnyaikkal a Dunára támaszkodva (Attila I., Attila II. és Attila III. vonal). Ettől függetlenül a 
magyar vezérkar már szeptember 11-én hozzálátott az Attila-vonalak kiépítéséhez. Sőt, a pesti 
hídfő védelmének kiépítése 1944 nyarán a hadiakadémia 3. évfolyamának is feladata volt. A 
vezérkari vizsgára készülő századosok már ekkor kijelölték a hídfőt védő erődítések pontos 
helyét. A védőöveket és tüzérségi állásokat 4 hadosztály részére tervezték. Az építés során 
felhasználták ezeket a terveket is. A kivitelezési munkákban részt vett a szlovák műszaki 
hadosztály 3000 katonája, a Budapestről kivezényelt zsidó munkaszolgálatosok (30000 fő) és 
a környékbeli, szintén kivezényelt civil lakosság (9. melléklet). A három részre tagozódó 
védelmi rendszer november elejére lényegében elkészült. Azonban a szovjet csapatok 
novemberi megjelenése után is tovább folyt a védelmi állások építése és erősítése. (November 
11-én is még 28000 fő dolgozott az állásokon.) Az építési munkák során harckocsi árkokat, 
gyalogsági állásrendszereket, tüzérségi állásokat készítettek, illetve a már korábban kiépített 
légvédelmi ütegeket is integrálták a védelmi állásokba [36]. 
A védelmi rendszer lényegét a harckocsi árkok jelentették. Ezek folyamatosan kiépített 4-8 m 
széles és sokszor akár 10 m mély árkok voltak, melyeknek a szovjet tankok előretörését 
kellett volna meggátolniuk, mivel ezek az árkok túl nagy akadályt jelentettek a tankoknak; 
egyszerűen bele estek és nem tudtak belőle kimászni. A harckocsi árkok kiásása kézi erővel 
történt, mert a németek rendelkezésére álló árokásó gépek csak 1 m mélységig tudtak leásni.  
Önmagában a kiásott harckocsi árkok nem jelentettek védelmet, mert a szovjet műszaki 
alakulatok könnyen tudtak hidat verni rajtuk, ezért a harckocsi árkok védelmére azok mögött 
nem túl távol gyalogsági lövészárok rendszerek, illetve kiépített tüzérségi és légvédelmi 
állások helyezkedtek el. Ezekből az állásokból lehetett tűz alatt tartani a harckocsi árkok 
környezetét, ezzel gátolva, hogy ott a szovjet műszakiak hidat tudjanak építeni. 
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A harckocsi árkok építésénél igyekeztek kihasználni a terep adottságait, ahol lehetséges volt. 
A patakok természetes medreit is átalakították meredekebb esésűvé, így ezek is a védelmi 
rendszer részét képezték. Sokszor aknamezők is szegélyezték az árokrendszert, sőt egyes 
esetekben a patakok alját is elaknásították (pl. Rákos-patak). 
November elején a szovjet csapatok felzárkóztak az Attila I. vonal külső részére, majd 
Soroksár és Vecsés térségében sikerült áttörniük azt, de minden további támadásuk kudarcba 
fulladt. Később a német csapatok visszafoglalták elvesztett állásaikat és a védővonalat. 
Hasonlóan heves harcok dúltak Isaszeg és Maglód között is, de itt az elvesztett állások 
visszaszerzéséhez nem volt meg a szükséges erő. Végül a novemberi támadássorozatot 
leállították, súlyos veszteségeket szenvedtek a támadók és nem sikerült menetből elfoglalniuk 
Budapestet. December 20-án Malinovszkij marsall – a 2. Ukrán Front parancsnoka – ismét 
elrendelte a támadást és 3 napot adott csapatainak a főváros elfoglalására, de a támadók csak a 
főváros bekerítése után kerültek előnyösebb helyzetbe (december 24.). Végül a várost csak 50 
napos kemény ostrom árán tudták elfoglalni [16]. A németeket a novemberi támadás 
felkészületlenül érte, nem állt a rendelkezésre a támadás elhárításához elégséges erő. A 
későbbiekben azonban folyamatosan küldték az erősítéseket Budapest előterének védelmére 
és a hídfő megszilárdult. Bár kénytelenek voltak a védelmi állásaik egy részét feladni, még a 
bekerítés napján is teljesen birtokukban volt az Attila III., és részben tartották még az Attila 
II. és az Attila I. állásait, ezeket elsősorban Pest déli részeinél. A támadó csapatoknak bár 
sikerült elvágniuk a Budapesten védekező csapatokat, de ennek ellenére, komoly védelmi erőt 
kellett leküzdeniük. 
A németek már a bekerítés előtt hozzáláttak a fővárosban belső védelmi vonalak kiépítéséhez. 
Egyes vélemények szerint ezeket tulajdonképpen az Attila-vonal további belső félkör alakú 
gyűrűinek is tekinthetjük. Hat belső védelmi öv épült ki a fővároson belül. Ezek zömében 
barikádokból, szögesdrót akadályokból, harckocsi árkokból, harckocsi akadályokból és 
aknazárakból álltak. Az első, reteszállása volt az Attila III.-nak. (a reteszállás olyan előre 
kiépített vagy kijelölt védőállás, ahol a védőnek az arcvonalat áttört ellenség támadását kell 
megállítania, illetve elhárítania) és Rákos vasútállomásnál vált el az Attila III.-tól, és a Rákos-
patak déli partja mentén egészen a Dunáig húzódott. A második vonal, félkört írt le és a 
Könyves Kálmán, a Hungária, továbbá a Róbert Károly körút vonalán épült ki. A harmadik 
ennek a reteszállása volt, arccal északnak. A Józsefvárosi- és a Keleti pályaudvar elágazásánál 
vált ki a másodikból és a Kerepesi útig a vasút, onnan az Aréna út, majd a Dráva utca vonalán 
húzódott a Dunáig. A negyedik ismét teljes félkört írt le és a Haller út, Orczy út, Fiumei út, 
Rottenbiller utca, Szinyei Merse utca, Ferdinánd híd, Csanády utca vonalában alakult ki. Az 
ötödik a Nagykörúton, a hatodik a Kiskörúton épült. Ezeket a kiépült védőöveket egészítették 
ki a támpontszerűen kialakított sarokházak. Összesen 200 ilyen házat alakítottak ki a németek 
a városon belül. Ezeknek saját tűzrendszere volt, számtalan géppuska védte az épületeket és 
sokszor álcázott páncéltörő lövegek is a védelem részeit képezték. A főbb utakat 
elaknásították és harckocsi árkokat vagy barikádokat építettek, hogy meggátolják a szovjet 
tankok előretörését. A kiépült védelmi állásokat pedig páncéltörő ütegekkel fedezték. Az így 
kiépült védelem áttörése hosszú és veszteséges ostromot eredményezett. A szovjet és román 
csapatok csak lépésről lépésre tudtak teret nyerni és minden egyes elfoglalt háztömbnél, vagy 
utcasornál azonnal felkészültek a védelemre, hogy elhárítsanak egy esetleges német 
ellentámadást. A német és magyar csapatok számtalan alkalommal hajtottak végre 
ellentámadásokat, mikor is sikerült visszaszerezniük rövidebb időre az elvesztett területeket. 
1945. január elején a támadók áttörték az Attila III. vonalat az Új Köztemetőnél és Kőbánya 
felé törtek előre. Ettől kezdve a védelem már a fővároson belüli védelmi vonalakra 
támaszkodott. A Körvasút töltésén húzódó reteszállás jelentette az első komoly védelmi 
akadályt a támadóknak. A Pesti oldal elestét azonban már csak elhúzni lehetett, meggátolni 
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nem. Január 18-án kiürítették Pestet a németek, ezzel lezárul a főváros keleti oldalának 
ostroma.  
Az Attila-vonalakkal kapcsolatos ismeretek sokáig egyetlen rövidke leírást jelentettek: 
„Az Attila-vonalat 1944. szept. 22-től építették ki. Szárnyaival a Dunára támaszkodott, 
összekötötte a Karola-vonalat a Margit-vonallal. Három védőövből állt. A külső 
Dunaharaszti - Vecsés - Ecser - Maglód - Valkó - Gödöllő - Szada - Veresegyház - Csomád - 
Alsógöd; a közbülső Soroksár - Soroksárpéteri - Pestszentimre - Pécel - Isaszeg - Kerepes - 
Mogyoród - Fót - Dunakeszi; a belső (az Attila-vonal-III.) az akkori peremvárosok: Csepel - 
Pestszenterzsébet - Pestszentlőrinc - Rákoskeresztúr - Rákoscsaba - Cinkota - 
Rákosszentmihály - Rákospalota - Újpest külső szélén húzódott. A budai oldalra nem terjedt 
ki. Nem épült ki teljesen, katona, idő, technikai eszköz és fegyver hiányában.” [30] 
Ez volt az egyetlen kapaszkodó a történészek számára, akik foglalkoztak valamilyen szinten a 
témával. Többen is próbálkoztak, hogy térképen ábrázolják a vonalak futását, de ugyanennek 
a leírásnak az alapján eltérő térképek születtek, ugyanis a leírás nem ad segítséget a vonal 
konkrét helyének rekonstruálása. Megoldást jelenthetett volna, ha fennmaradnak az építés 
dokumentumai (tervek, erődítési vázlatok utasítások). Sajnos a világháborúban megsemmisült 
mindennemű dokumentáció. A legbővebbnek tekinthető források is csak pár mondatos említés 
szinten adnak felvilágosítást az Attila-vonalról. A korabeli írásos forrásokra támaszkodó 
rekonstrukció ezért lehetetlen. A másik fő forrás lehetne a korabeli légi felvételek 
felhasználása. Mind a német repülők, mind a szovjet felderítőgépek százával készítettek 
felvételeket. (A magyar légierő maradványa ekkor már nem képviselt számottevő erőt) A 
probléma a felvételekkel kapcsolatban az, hogy a kutatásuknak jelentős anyagi vonzatuk 
lenne. A Budapestről készült német légi-felvételeket az amerikai hadsereg hadizsákmányként 
elvitte és jelenleg a washingtoni Kongresszusi Könyvtárban őrzik. A szovjet csapatok által 
készített felvételek helye ismert ugyan (Podolszk), azonban kutatásuk jelenleg nem 
lehetséges.  
Ezek alapján nem csoda, hogy az elmúlt 60 évben a történészek nem tudtak előbbre lépni az 
Attila-vonallal kapcsolatban, holott számtalan könyv, tanulmány és publikáció született a 
Budapest körüli harcokról és a főváros ostromáról. 

6.3 Az Attila-vonal adatforrásai 
 
 Az Attila-vonal rekonstrukciójával már a diplomatervem elkészítésekor foglalkoztam. 
Néhány évvel ezelőtt keresett meg Mihályi Balázs aki akkor az ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai tanszékén volt doktorandusz és Budapest ostromának kartográfiai 
feldolgozásával foglalkozott. Így az én döntően külterületeket feldolgozó anyagaimat 
összekapcsolhattuk Mihályi Balázs, főleg belső területekről származó adataival és attól 
kezdve már együtt folytattuk a téma feldolgozását és a térinformatikai rendszer gyakorlati 
kialakítását. A közös munka eredményeként az Attila-vonal környezeti és objektum 
rekonstrukcióját késszé nyilváníthattuk. Az események feldolgozása viszont csak részletekben 
történt meg és folyamatosan készül más védelmi vonalak rekonstrukciójával együtt, amelyet 
már újra önállóan készítek. Ebben az alfejezetben részletesen bemutatom az egyes 
rekonstrukciós lépésekhez kapcsolódó adatforrásokat és adatgyűjtés folyamatát. Az Attila-
vonal térinformatikai rekonstrukciója volt tulajdonképpen az a kutatási téma, aminek 
gyakorlati tapasztalatai alapján sikerült azokat az elméleti megfontolásokat, az adatgyűjtésre 
és a hadtörténeti tematikájú térinformatikai adatbázisra vonatkozó módszertanokat kialakítani 
és letisztázni, melyeket a korábbi fejezetekben ismertettem.  
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6.3.1 A korabeli környezet adatforrásai 
 
 Amint azt már korábban említettem, a korabeli környezet rekonstrukciója két 
szempontból is fontos: a földrajzi környezet hadászatban betöltött kiemelt szerepe, valamint a 
későbbi rekonstrukciós lépésekhez történő keret biztosítása miatt. 
 Az Attila-vonal esetében is csak azokat a környezeti elemeket dolgoztam fel, amelyek 
befolyásolhatták a hadműveleteket, csapatmozgásokat és segíthetnek a felhasználó alapvető 
tájékozódásában. Megpróbáltam tényleg csak a leglényegesebb környezeti objektumokra 
koncentrálni. Így a vizekkel, a közlekedéssel, a települések belterületeivel, a járhatóság 
szempontjából fontos elemekkel, valamint természetesen a domborzattal foglalkoztam.Az 
adatforrások tekintetében nem volt túl nagy a választék. Meg kellett keresnem az időben 
legközelebbi térképművet, amelynek a méretaránya is elegendően nagy. Budapest esetében a 
harmadik katonai felmérés M=1:25 000 méretarányú térképei kerültek felhasználásra, 
melyeket az 1930-as évek elején újítottak fel [32]. A felújítástól a világháborúig eltelt 10-15 
évben azonban a főváros igen sokat fejlődött, így hiba lett volna önmagában csak a 
térképszelvényeket feldolgozni. A térképi adatokat „aktualizálni” kellett a háború időszakára, 
ez azt jelentette, hogy az 1950-es évek elején készült légi felvételek alapján módosultak a 
korabeli környezeti elemek. Az egyes környezeti objektumok részletes jellemzőit a  6. 4. 
fejezet első táblázatában ismertetem. 

6.3.2 Az erődítési objektumok adatforrásai 
 

Az Attila-vonal erődítéseinek rekonstrukciójához igen széles körű adatgyűjtést kellett 
végrehajtani. A korabeli források vagy megsemmisültek, vagy nem hozzáférhetők. Olyan 
forrást kellett választani, mely a lehető legközelebbi időben készült a harcokhoz, mérhető és 
objektív képet ad a védelmi vonalakról. A választás az 1950-es évek elején végrehajtott 
gyorsfelmérés légi felvételeire esett. Ennek során a korábbi sztereografikus rendszerű 
térképszelvényeket légi felvételek alapján helyesbítették, új Gauss-Krüger vetületi 
rendszerben és szelvényezésben átdolgozták. A felvételeket 1951 és 1952-ben készítették. (A 
felvételeket jelenleg a Hadtörténeti Múzeum Térképtára őrzi, és itt szeretnék köszönetet 
mondani Suba Jánosnak a térképtár vezetőjének, aki sokszor segített kutatásaim során) Ezek a 
legkorábbi Magyarországon fellehető légi felvételek. A főváros újjáépítése körülbelül 1950-
ben zárult le. Az Attila-vonal harckocsi és lövészárkai külterületeken futottak, ezért a védelmi 
objektumok többsége még ekkor is fellelhető volt a Budapest körüli területeken. Kivételt csak 
azok a térségek képeztek, amik mezőgazdasági művelés alá kerültek, illetve ahol a 
közlekedést zavarta az árkok megléte. Ezeken a részeken a lehető leggyorsabban betemették 
azokat. A felvételek képméretaránya változó. Előfordultak olyan területek, ahol a légi 
felvételek M=1:5 000 méretarányban készültek, itt a lövészárkok cikk-cakk vonala is jól 
felismerhető, de a felvételek többsége M=1:25 000 és M=1:30 000 képméretarány közötti. Az 
eltérő képméretarányon kívül további problémát jelent a felvételek változó minősége. Sokszor 
előhívási hibák miatt rosszak a felvételek, ez nehezíti a feldolgozást.  

A felvételek kiértékelésénél elsősorban a harckocsi árkokat lehet jól interpretálni. A 
képméretarány miatt ezek látszanak markánsan a terepen, és szögletes futásuk igazolja, hogy 
mesterséges létesítményekről van szó. A lövészárkok esetében a kiértékelésnél a problémát a 
kis szélesség jelenti. A felvételek többségén csak nagyon nehezen észrevehetők. Egy 1:25 000 
képméretarányú felvételen az 1 m szélességet nem meghaladó lövészárok kiértékelése 
rendkívül nehéz, nagy tapasztalatot igénylő feladat. 

A különböző árkok mellett számtalan föld, fa bunker, légvédelmi állás és egyéb 
létesítmény épült. Ezek egy része az Attila-vonaltól függetlenül, a főváros légvédelmi 
rendszerének részei voltak, de Budapest védelme során az Attila-vonal építésénél is 
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felhasználták a már meglévő állásokat. Ezeknek az objektumoknak a közös jellemzője, hogy 
nagyon kis kiterjedésűek, sok esetben nem haladja meg az egyes bunkerek átmérője a 4 métert 
sem. Ráadásul a háború alatt is igyekeztek álcázni ezeket, hogy ne nyújtsanak könnyű 
célpontot a repülőknek. A világháború után, pedig sokszor teljesen benőtte ezek környezetét a 
bozót. A szántóföldeknél egyszerűen kikerülték a traktorokkal a bunkereket, mert lebontani 
költséges lett volna. Az így körbeszántottakat viszont hamar benőtte a növényzet és ez 
eltakarta a légi felvételeken. (A gyorsfelmérés képei zömmel lombos időszakban készültek, 
így a növényzet sok fontos létesítményt eltakart.) Így azonban valamivel könnyebb a terepi 
felderítésük és azonosításuk. Bunkert légi felvétel segítségével egyetlen egyszer sem sikerült 
detektálni. Légvédelmi állást viszont igen, de ezek lényegesen nagyobb kiterjedésűek voltak 
és nagyon jellegzetes az alakjuk. Többnyire hat, vagy nyolcszög alakban települtek a 
légvédelmi ütegek. Az egyes ütegeknek kiépített gödrök átmérői esetenként a 30 métert is 
elérhetik. Ezért ezek, mind nagyságuk, mind jellegzetes alakjuk miatt könnyen kiértékelhetők. 
A felvételek nagyon sokáig csak analóg formában álltak rendelkezésre és a nagyító volt az 
egyetlen eszköz, mellyel további részleteket lehetett felfedezni a képen. A kiértékelés ezért 
rendkívül lassú és sok időt igénylő feladat volt. Egy-egy területről sokszor tucatnyi felvétel is 
készült hasonló időszakból, de nem ritka, hogy az egyes felvételek között is van különbség, 
holott ugyanabban az évben készültek. A mezőgazdasági művelés miatt egyre több és több 
területen temették be a meglévő árkokat. Például az 1953-54-es felvételeken már szinte 
teljesen eltűnnek egyes harckocsi árkok nyomai. 

A légi felvételek bár objektív és mérhető képet adnak az egyes védelmi létesítményekről, 
felhasználásuk mégsem elegendő az Attila-vonalak teljes rekonstrukciójához. Két okból kell 
még más forrást is használni. Egyrészt a felvételek készítésének időpontjában bár a 
létesítmények zöme még létezett sok helyen, azonban már betemették az árkokat. Így nem 
mindig interpretálhatók a felvételek alapján. Másodszor bizonyos objektumok a légi 
felvételek képméretaránya miatt nem kiértékelhetők (pl. bunkerek). Nagyon fontos tényező 
még, hogy egyes esetekben nem eldönthető csak a felvételek alapján, hogy a detektált 
létesítmények a II. világháború alatt funkcionáltak-e. Ilyen létesítmények a patakok és a 
csatornák medrei, melyeket előszeretettel használtak a védelmi rendszer részeként, 
kiszélesítve azokat, vagy olyan tüzérségi és egyéb állások, amelyek készülhettek a háború 
vége és a felvételek készítésének időpontja között.  

A fenti bizonytalansági tényezők miatt szükséges a háborúban résztvevők, vagy az azt 
átélők írásbeli, vagy szóbeli visszaemlékezéseinek feldolgozása. A visszaemlékezések előnye, 
hogy egy-egy kis térségről nagyon részletes leírást adhat, sok olyan információval, mely a 
felvételekből nem kideríthető (pl. hol voltak beásott ütegek, földbunkerek, milyen csapatok 
harcoltak a térségben, stb.). Hátrányuk a megbízhatóságukkal kapcsolatos. Nem egy esetben 
előfordult, hogy visszaemlékezők olyan csapatokat említettek, melyek szerintük részt vettek a 
harcokban, azonban a valóságban sok száz kilométerre voltak Budapesttől. A 
visszaemlékezések további hátránya, hogy csupán mozaikszerű kép kapható belőlük, ugyanis 
a szemtanúk zömmel csak egy nagyon kis területen belül mozogtak és nem volt rálátásuk a 
távolabbiakra. Igaz ez a katonákra és a civilekre egyaránt. Nincs a levéltárban olyan katonai 
vezető visszaemlékezése, aki pontosan dokumentálva, vagy legalább vázlatosan is kitérne az 
Attila-vonalra és építésére. A visszaemlékezésekben zömmel úgy fordul elő a védelmi 
rendszer, hogy a harcok alatt az adott alakulat hol helyezkedett el és milyen volt a térségében 
lévő védelmi rendszer. A civilek visszaemlékezése még ennél is szűkszavúbb. Csupán néhány 
mondatban tesznek említést harckocsi árkokról, bunkerekről, de mégis ezek nagyon fontos 
többletinformációk. Érdekesség, hogy a külterületeken zömmel csak a katonák 
visszaemlékezései nyújtanak támpontot a védelmi rendszerhez, miután itt nem tartózkodott 
civil lakosság. Budapesten belül azonban a helyzet pont fordított. A civilek 
visszaemlékezéseinek száma nagyságrenddel meghaladja a katonákét. Több százra tehető a 
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leírások száma, melyek nagyon sok hasznos adatot nyújtanak a városon belüli védelmi 
rendszerről [27]. A Budapesten belüli védelemről maradt fent több levéltári anyag is. Számos 
egység hadinaplója is átvészelte az ostromot, nem is beszélve a román csapatok megmaradt 
hadinaplójáról. (A szovjet egységeknek is megmaradtak a feljegyzései, de nem 
hozzáférhetők.) Ez a városon belüli védelmi rendszer véleményem szerint már nem 
kapcsolódik közvetlenül az Attila-vonalhoz. 

A helyszíni terepbejárás a másik fontos másodlagos forrás. A terepbejárások többnyire 
célzottan történtek, előzetes ismeretek alapján. Megmaradt lövészárok maradványokat, 
bunkereket és esetleg harckocsi árok részeket próbáltam felkutatni, sokszor csak szemtanúk 
beszámolóira hagyatkozva. Érintettem olyan területeket is, amelyeket már kiértékeltem a légi 
felvételek alapján, és az ellenőrzés, illetve a közvetlen bizonyítás volt a célom. A legjobb 
bizonyítékok az ilyen esetekben a helyszíneken talált világháborús lőszerek. A terepbejárások 
során sikerült néhány bunkert találni a pesti oldalon, valamint nagyon sok lövészárok 
maradványt leltem fel, mely a nem szakavatottnak fel sem tűnne. Ezek mind új információkat 
jelentettek az archív felvételekhez és térképekhez képest. A felderített 
erődítésmaradványokról manuálét készítettem és navigációs GPS segítségével megmértem a 
jellemzőbb pontjait (bunkerekben a sarkokat, lövészárkokban a kezdő és a végpontot). A 
Budapesten belüli védelmi létesítmények esetében a légi felvételek sajnos nem használhatók. 
Egyrészt a képméretarányok nem tennék lehetővé, hogy egy utcát átszelő harckocsi árkot 
lokalizálni lehessen, másrészt a városon belüli árkokat és erődítéseket az ostrom után nagyon 
gyorsan eltűntették. Így már 1945 telére sem igen maradt belterületen olyan rész, ahol a 
barikádok, vagy harckocsi torlaszok megmaradtak volna. Itt a rekonstrukcióban a levéltári 
források mellett a visszaemlékezésekre lehet még támaszkodni.  

6.3.3 Az események adatforrásai 
 

Az Attila-vonalban lezajlott eseményekkel kapcsolatosan, hasonlóan a világháború 
magyarországi eseményeihez, igen sokféle, változatos minőségű információhoz juthat a 
kutató. Az adatok döntő része inkább attribútum adatként használható fel, míg a helyszínekre 
vonatkozó leírások csak többé-kevésbé pontosak. Itt sajnos nem léphetünk fel a mérnöki 
objektivitás igényével, mert a rendelkezésre álló információk nagyrésze ezt nem teszi 
lehetővé. Az alapvető forrásokat döntően a különböző levéltári és könyvtári adatok 
szolgáltatták. A Magyar Országos Levéltár, a Hadtörténeti Levéltár, a Budapesti Fővárosi 
Levéltár, a megyei levéltárak, az Országos Széchényi Könyvtár, a Központi Szabó Ervin 
Könyvtár és a különböző megyei, városi könyvtárak, gyűjtemények azok a helyek ahol a 
kutató fontos információkra bukkanhat e témakörben is. A második világháborúhoz 
kapcsolódó szöveges információk nagyrészt harc- és napi jelentések, beszámolók, csapatok 
helyzetjelentései (lásd a felhasznált irodalmak és levéltári források jegyzéke). Ezek a 
legértékesebb adatok a rekonstrukció szempontjából, azonban ezek sem a legmegbízhatóbbak. 
Sokszor előfordult, hogy különböző indokokkal meghamisították például a résztvevő csapatok 
létszám adatait. Malinovszkij marsall folyamatosan 150000 főben határozta meg a Budapestet 
védők létszámát Moszkva felé, pedig az ennek csak töredéke volt [36]. Jellemző még, hogy 
nem lelhető fel azonos mennyiségű információ a szembenálló felekkel kapcsolatosan ezek 
között a dokumentumok között. Ezen a problémán segíthetnek azok a publikációk melyek már 
a rendszerváltás után készültek a különböző külföldi (főleg német) levéltári és könyvtári 
adatok feldolgozása  alapján. A rendszerváltás előtti írásos művek is hasznosak lehetnek ha 
csak szigorúan a tényadatokra, illetve a hadmozdulatokra szorítkozunk. Minőségi 
szempontból nem annyira megbízhatóak, de mindenféleképpen meg kell említenem a 
különböző személyes vallomásokat, visszaemlékezéseket, melyekből szintén jelentős 
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mennyiségű található a levéltárakban. Ezek nagyrésze jóval a háború után készült el, így 
nagyban korlátozza a felhasználhatóságukat a minőség és az objektivitás szempontjából. 

A szöveges adatforrások mellett a Budapest környékén zajló hadmozdulatokról 
rendelekzésemre álltak különböző részletességű hadműveleti térképvázlatok. Ezeket vagy az 
interneten vagy a személyes kapcsolataimon keresztül sikerült megszereznem. Van közöttük 
áttekintő jellegű német vázlat a főváros ellen irányuló szovjet támadásról, a csapatok 
helyzetéről, szovjet vázlatok, valamint különlegességnek tekinthető román térképvázlatok a 
Kerepesi út környéki harcokról. Néhány ezekből megtalálható a dolgozatom ábráin. 

A rekonstrukció három lépcsőfoka közül ez esetben vettem a legnagyobb hasznát a 
szóbeli információknak, melyek különböző szemtanúktól, illetve résztvevőktől származnak. 
Ebben az esetben is igen óvatosan bántam az adatokkal, hiszen ez a fajta forrás tekinthető a 
legmegbízhatatlanabbnak. Azonban érdemes ezekkel az információkkal is foglalkozni, hiszen 
sok olyan apró részletre derülhet íly módon fény, amire más források alapján nem. Sajnos már 
egyre kevesebb ilyen emberrel lehet találkozni a háború óta az eltelt idő miatt. Itt szeretném 
név szerint megemlíteni Hingyi László nevét, akinek igen sokat köszönhettem kutatómunkám 
során, hiszen korát meghazudtoló lelkesedéssel mutatta be azokat a fontos és jellemző 
helyszíneket az Attila-vonal mentén, ahol nagy tapasztalatra tehettem szert, és önzetlenül 
bocsájtotta rendelkezésemre az általa összegyűjtőtt korabeli dokumentációkat. 

6.4 Térinformatikai rekonstrukció 
 

A főváros védelmére kialakított védelmi rendszer rekonstrukciója minden korábbi, 
általam végrehajtott vizsgálat helyszínénél nagyobb terület kiértékelését követelte meg. A 
nagy kiterjedéséből fakadóan ez esetben is meghatároztam egy olyan határ méretarányt, 
amelyet átlépve egyes rétegek ki, illetve bekapcsolódnak a rendszerben. Ez a határ méretarány 
az M=1:300 000 lett. Ennél kisebb méretarányú megjelenítésben csak az országos kiterjedésű 
környezeti objektumok, az erődítések áttekintő megjelenítései, valamint a nagyobb 
hadműveletek láthatók. Nagyobb méretarányban viszont, ezek egy-két kivételtől eltekintve 
eltűnnek, és a kiválasztott részterület korabeli környezeti állapotáról, az erődítési elemekről és 
a csapat mozgásokról is egy részletesebb ábrázolást kapunk eredményül. A rekonstrukció 
vetületi rendszereként az EOV rendszer alkalmazása tűnt a legcélszerűbbnek, egyrészt 
igazodva ezzel a mai polgári térképészeti és földmérési gyakorlathoz, másrészt megkönnyítve 
ezzel minden további mért adat beillesztését (pl. GPS-szel a terepi adatgyűjtés során mért 
adatok), melyet már nem a régi sztereografikus rendszerben, hanem EOV koordinátákkal 
adunk meg. A rendelkezésemre álló szoftverek közül Microstation környezetben végeztem el 
a vetületi rendszer transzformációját és a digitalizálást. A már EOV rendszerben lévő *.dxf 
állományokat ezután olvastattam be az ArcView 3.2.-ba, ahol így vektoros formában 
rendelkezésre áll egy teljes Budapestet és környékét bemutató állomány, domborzattal és 
síkrajzzal. A környezeti elemek után, a transzformált archív légi fényképekről digitalizáltam a 
harckocsi-, lövészárkokat, légvédelmi állásokat, majd *.dxf formátumban exportálva ezeket is 
megjelenítettem ArcView-ban. Itt az egyes árokszakaszokhoz leíró grafikus és szöveges 
információkat csatoltam. Egy objektumhoz akár többet is. A leírások vonatkozhatnak az árok 
építésére, illetve arra, hogy milyen csapatok védekeztek itt, és hogy ezt milyen sikerrel tették. 
A harcok menetén túl számos korabeli és mai (a helyszíni adatgyűjtés során készített) felvételt 
csatoltam. A következő táblázatokban összefoglaltam az egyes rekonstrukciós lépésekhez 
tartozó adatstruktúrát.  
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Objektum osztály Objektum típus Geometriai 
reprezentáció 

Megjelenítési 
méretarány 

Határok Országhatár felület mindig látszik 
Gyümölcsös felület M=1:300 000-től Művelési ágak Erdő felület M=1:300 000-ig 

Folyók (áttekintő) vonal mindig látszik 
Balaton felület 
Mocsár felület 

Folyó (részletes) felület 
Duna sziget felület 

Patak vonal 

Vizek 

Víznév szöveg 

M=1:300 000-től 

Főút vonal 
Kis főút vonal 
Mellékút vonal 
Földút vonal 
Vasút vonal 

Közlekedés 

Utcanév szöveg 

M=1:300 000-től 

Városok pont M=1:300 000-ig 
Lakóterület felület 
Ipari terület felület 

Temető felület 
Belterület 

Településnév szöveg 

M=1:300 000-től 

Domborzat vonal Domborzat Hegynév szöveg M=1:300 000-től 

 
7. táblázat: A környezeti rekonstrukció elemei 

 
A „Folyók áttekintő” típusban, Magyarország jelentősebb folyóit ábrázoltam. A határ 
méretarányt elérve, ez kikapcsolódik, és például az Attila-vonal vizsgálata esetén a Duna 
fővárosi szakaszának részletesebb rajza jelenik meg. (Folyó részletes) Ugyanezt az eljárást 
alkalmaztam a települések esetében, amikor a nagyobb városok eleinte pontszerűen kerültek 
ábrázolásra, míg nagyobb méretarányban már felületi elemként határvonalaikkal jelennek 
meg az egészen kis települések is. A korábbiakban említettem már, hogy a környezeti 
objektumok geometriája lényegesen fontosabb a leíró tulajdonságaiknál, így csak ritkán 
szerepelnek környezeti attribútumok az adatbázisban. Ezek többnyire az objektumok nevei. 

 

Osztály Objektum 
típus 

Geometriai 
reprezentáció 

Jellemző 
attribútumok 

Megjelenítési 
méretarány 

Erődített 
vonal vonal Név, építési idő M=1:300 000-től 

Harckocsi 
árok vonal 

Szél., Mély., Ép. 
Idő, harc csap., 

Időszak, 
megbízhatóság

Tábori erődítési 
elemek 

Gyalogsági 
árok felület 

Szél., Mély., Ép. 
Idő, harc csap., 

Időszak, 
megbízhatóság

M=1:300 000-ig
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Állás felület 

Típus,szél., 
Mély., 

Megbízhatóság
Harcokkal 

kapcs. egyéb 
objektum 

felület Típus, név, cím, 
megbízhatóság

 

Link ikon felület - M=1:10 000-ig 
GPS pont pont - 

Roncs pont Típus, név, cím, 
megbízhatóság

Kiegészítő 
objektumok 

Egyéb felület Típus 

M=1:300 000-ig

 
8. táblázat: Az objektum rekonstrukció elemei 

 
Az objektum rekonstrukcióban, a környezeti elemekhez hasonlóan meglehetősen sokféle 
objektum típust kellett kezelni. Ez esetben is objektum osztályokba foglaltam össze az egyes 
típusokat. Az tábori erődítések alkotóelemeinek esetében is egyfajta választóvonalat jelentett 
az M=1:30 000-s méretarány. E méretarány alatt, az erődítéseket tartalmazó rétegek közül 
csak egy jelenik meg a térinformációs rendszerben, mégpedig a védelmi vonalak 
elhelyezkedésének, áttekintő ábrázolása. A részletek ez esetben is a nagyítással válnak 
láthatóvá.  
A II. világháború tábori erődítéseinek egyik legjellegzetesebb alkotóeleme a harckocsi árok. 
A terepi elhelyezkedéséből (ha sikerül felkutatni és kiértékelni) egyértelmű következtetéseket 
lehet levonni a rekonstruált védelmi vonal területi kiterjedésére, illetve irányultságára. A 
harckocsi árkok csak a nagyobb méretarányú megjelenítés esetén láthatóak a GIS 
rendszerben. Az attribútumok közül a méreteket, a megbízhatóságot és a harcokkal 
kapcsolatos jellemzőket emelem ki. A szélességi és mélységi adatok nem mutatnak nagy 
eltéréseket. Ezek a meredekfalú árkok általában 4-8 méter szélesek és 5-10 méter mélyek 
voltak. Mindenképpen fontosnak tartottam feltüntetni azt, hogy az adott árokszakaszon kik és 
mikor harcoltak. Emellett érdeklődésre tarthatnak számot a csapatok által használt fegyverek 
is. A harckocsi árkok feladatából adódóan az attribútum táblázatban is a páncélosok elleni 
fegyverek jelennek meg. Minden árokszakaszhoz annak a félnek a jellemző fegyverét 
rendeltük, amelyik több ideig birtokolta azt. A három résztvevő hadsereg vonatkozásában 
ezek a következők: a magyar 37 mm-es, a német 76 mm-es és a szovjet 85 mm-es páncéltörő 
ágyú. Az adatgyűjtéssel foglalkozó fejezetekben már többször utaltam arra a tényre, hogy az 
összegyűjtött információk megbízhatósága távolról sem azonos. A különbségek jellemzésére, 
egy megbízhatósági jellemzőt vezettem be. Ezt a jellemzőt az alábbiak befolyásolják: 

 Milyen forrásból származik? 
 Volt-e terepi ellenőrzés és milyen eredménnyel járt? 
 Egy vagy esetleg több forrás is megerősítette-e? 

1: Teljesen megbízható. Azok az árkok, amelyek az archív anyagokon egyértelműen 
azonosíthatók. Nyomaik betemetve vagy részleteik jó állapotban még ma is fellelhetők. 
2: Megbízható. Olyan árokszakaszok, amelyek nem egyértelműen azonosíthatók, de több 
forrás is utal rájuk. Ilyen például az Attila-vonal külső övében az a harckocsi árok, amely 
Maglód térségében elér egy kis vízfolyást, mely a Halas-patakba torkollik, majd az árok 
valószínűsíthetően a patakkal együtt csatlakozik a Nagy-Lecsapoló-árokba és ezzel együtt, fut 
tovább, egészen Soroksárig.  
3: Nem megbízható. Azok az árokszakaszok, melyekre írásos vagy szóbeli források utalnak, 
de archív anyagokon és a terepen sincsen nyomuk, vagy nem egyértelműen azonosíthatók. 
Ilyen például az Alsónémeditől északra lévő mocsaras területeken elhelyezkedő árokszakasz, 
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amely tulajdonképpen lecsapoló árok volt, vagy a mátyásföldi repülőtér előtti térségben 
elhelyezkedő, melyet szintén semmilyen más forrás nem erősített meg. 
A harckocsi árkoknál jóval nagyobb számban tartalmaz az objektum rekonstrukció gyalogsági 
árkokat. Méretük jóval a harckocsi árkok mérete alatt van. A II. világháborúban az elsőhöz 
képest kisebb mélységű és szélességű árkokat alkalmaztak. Ezek az archív források közül 
csak a légi fényképeken jelennek meg. Keresésükben kapaszkodót jelentett a harckocsi árkok 
vonalvezetése és a domborzat tanulmányozása. Az esetek többségében a gyalogsági árkok a 
harckocsi árkok közvetlen (2-300 méteren belül) közelében, útelágazásoknál és helyi 
magaslatokon lettek kialakítva. Érdekességként megjegyzem, hogy az Attila-vonal esetében 
kizárólag csak a be nem temetett, árkokat sikerült azonosítani, míg a például a Margit-
vonalnál sok száz méter hosszú betemetett lövészárok rendszerek is lokalizálhatók voltak. A 
gyalogsági árok rendszerekben meg lehetne különböztetni kisebb egységeket (futóárok, 
lövész gödör, stb.), de ezt feleslegesnek tartottam, mert csak ritkán lehetett megbízhatóan 
azonosítani ezeket a részleteket a felvételeken. A leíró tulajdonságaik közül ugyanazokat 
érdemes kiemelni, mint a harckocsi árkok esetében. A geometriai méretek: 1-1.5 méter 
mélység, 0.6-1 méter szélesség és a hosszúságuk a pár méterestől a több száz méterig 
terjedhet. A térképi ábrázolás során mindig a valóságosnál nagyobb szélességet használtam, 
ezzel is kiemelve az árkokat környezetükből. A gyalogsági árkok esetében is bevezetésre 
került a megbízhatósági jellemző. A terepi ellenőrzésre sajnos csak ritkán volt lehetőségünk. 
Általánosságban kijelenthető, hogy a légi fényképeken lévő árkokat ma már nem lehet 
megtalálni, de ezzel szemben az érintett területek bejárása során szinte minden alkalommal 
újakat sikerült felfedeznem. A harckocsi árkokhoz hasonló attribútumok mellett, 
megpróbáltam eldönteni egy-egy gyalogsági árok esetében, hogy az a védelmi vonalon belül, 
melyik védelmi öv részét képezte. Ezt, az árkok alkalmazási területének neveztem el, és 
három lehetőséget vettem számításba: az árok vagy a fővédőövben, vagy a második 
védőövben, vagy a biztosítási övben lehet. Az alkalmazott fegyverekre részletesen nem tértem 
ki az attribútum táblázatban, hiszen ez esetben a kézi fegyverek hosszú sorát kellett volna 
tárolni. Valamint úgy ítéltem meg, hogy az adatrendszer és a későbbi vizsgálatok 
szempontjából sem lenne életszerű. Egyértelmű, hogy például egy szovjet vagy német 
géppisztolyok használatára utaló lekérdezésnek nincs sok értelme, hiszen mindenhol ezeket 
használták. Ezeket az információkat is tartalmaznia kell az adatbázisnak, de nem az 
attribútum táblázatokban. Erre a célra tökéletesen megfelel a dokumentációs adatbázis. 
A következő erődítési elem csoport, az állások rendszere az adatbázisban. Az állások jóval 
kisebb számban jelennek meg a védelmi rendszerben, mint az árkok, de jelentőségük 
hasonlóan nagy a rekonstrukció szempontjából. Méreteik különbözőek lehetnek. 
Tulajdonképpen, az állások geometriai jellemzői alapján lehet azonosítani típusukat, mely 
egyben az elsődleges attribútumként használtunk fel. A kiindulási alapot minden esetben a 
korabeli erődítési utasítások adatai jelentették. Ezek alapján próbáltam azonosítani a típust és 
ezzel együtt az állást kiépítő, harcoló felet. A német, a magyar és a szovjet hadsereg 
különböző állásainak megvoltak az egymástól jól elkülöníthető jegyei. Az adatbázisban az 
alábbi fő állás típusokat különböztettem meg: golyószóró, géppuska, páncéltörő ágyú, 
aknavető, tüzérség, légvédelmi, légvédelmi figyelő, fényszórós, parancsnoki. Ezeken kívül 
van még egy „Ismeretlen” típus is. Az árkokhoz hasonlóan a mélységi és szélességi méretek 
és a megbízhatósági szint is szerepelnek a tulajdonságok között. Az állásokat, illetve 
alkotóelemeiket a digitális térképen szabályos síkidomokkal vagy a fegyverre utaló 
szimbólummal ábrázoltam. Létrehoztam egy „Egyéb” csoportot is, amelyben olyan objektum 
típusokat gyűjtöttem össze, amelyek nem részei a védelmi vonalaknak, de valamilyen módon 
utalnak az erődítésekre. A két legjellemzőbb példa ebből a csoportból a bombatölcsérek, 
illetve a lőtt, bombázott területek. A térképeken jól azonosíthatók ezek a bolygatott felszínű 
területek, melyeket esetleg tüzérségi tűz vagy légi támadás érhetett. Ezért valószínűsíthető, 
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hogy itt erődítési elemek is lehettek. Az elemek azonosítása legtöbbször lehetetlen, de 
mindenképpen fel kell tüntetni a ráutaló jeleket is. Ezeket a területeket szabálytalan 
poligonokkal határoltam le.  
Az erődítési objektum rekonstrukció egyes elemeiről elérhetők mai fényképek és korabeli 
erődítési vázlatok, illetve azok szöveges utasítási, hogy hogyan kell építeni különböző típusú 
bunkereket, és ezeknek milyeneknek kell lenniük.  
Az egyes objektumokon túl fontos ismerni a hadműveletek főbb irányait és időpontjait. Az 
esemény rekonstrukció részeként, ezért mind a támadások, mind az ellentámadások nyilakkal 
bemutatásra kerülnek. A nyilaknál rövid szöveges leírás érhető el a hadművelet céljáról, 
időpontjáról, az abban résztvevő csapatokról és a konkrét harcokról. Nagyobb méretarányban 
részletesebben ábrázoltam olyan kisebb hadmozdulatokat, amelyekről sikerült információkat 
összegyűjteni. 
 

Objektum 
osztály 

Objektum 
típus 

Geometriai 
reprezentáció 

Jellemző 
attribútumok 

Megjelenítési 
méretarány 

Nagy had-
mozdulatok felület 

Időpont, csap., 
terv. cél, 

eredmény, forrás
M=1:300 000-től

Részletes had-
mozdulatok felület 

Időpont, csap., 
terv. cél, 

eredmény, forrás
Frontvonalak vonal Időpont 

Esemény 
objektumok 

Alakulatok pont Megnevezés 
Egyéb 

események pont Típus, időpont

M=1:300 000-ig

Kiegészítő 
objektumok Link ikon felület - M=1:10 000-ig 

 
9. táblázat: Az esemény rekonstrukció elemei 

 
A leíró adatok itt is hasonlóak a nagyobb műveletekéhez, azzal a különbséggel, hogy 

többször hiányosak az adatok. Az attribútumok közé felvettem az egyes objektumok 
forrásának megjelölését is. Véleményem szerint, ugyanis előfordulhat, hogy a harcoló felek 
egymástól eltérően örökítették meg ugyanazon eseményeket. A frontvonalak vonalként 
szerepelnek a digitális térképen és legfontosabb attribútumuk az időpont, amelynek az 
állapotát tükrözik. Az eseményekkel kapcsolatos információkat az erődítési objektumok 
elemeihez is kapcsoltam. A harcok során gyakran cseréltek gazdát kisebb területek és velük 
együtt az árkok is. Két jellemzővel, a harcoló csapatokkal és az időszakkal jellemeztem az 
eseményeket [19]. A létrehozott térinformációs rendszerről néhány jellemző képet a dolgozat 
10. mellékletében helyeztem el. 

6.4.1 A háromdimenziós rekonstrukció 
 
 A korabbiakban (3.1.alfejezet) már kitértem arra, hogy a katonai erődítések 
kiépítésének helyszíneire és a csapatok mozgására is döntő hatással van a földrajzi környezet. 
Mindkét esetben fontos a domborzati viszonyok és a felszín fedettségének vizsgálata. E két 
tényező befolyásolja a járhatóságot és a láthatóságot, melyek lényeges szempontok. A 
járhatóság szempontjából több jellemzőt is érdemes megvizsgálni. A terep lejtés viszonyai, a 
talajviszonyok, a terület növényborítottsági és beépítettségi viszonyai általában a gépesített 
alakulatok, ezen belül is a nehéz járművek, harckocsik számára jelenthetnek leküzdhetetlen 
akadályokat. Az erődítési elemek kialakításánál is elsődleges szempont, hogy a terepet jól 
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belátható helyi magaslatokon kerüljenek kialakításra figyelő helyek, körkörösen védett 
támpontok. Sík területektől eltekintve a harckocsi árkokat általában a domboknak, a várható 
támadási iránnyal ellentétes oldalán alakították ki. A domborzati viszonyok mellett itt is 
fontos a növényzet figyelembe vétele (különösen az erdők elhelyezkedése). Tartós erődítési 
elemek esetében, a rendelkezésre álló több idő lehetővé teszi a zavaró növényzet kiirtását, 
például a lőirányokban, de hevenyészett, tábori erődítések esetében ez nem mindig lehetséges.  
Látható tehát, hogy a domborzatnak kiemelt szerep jut és jutott az erődítések tekintetében. 
Ezért a hadtörténeti rekonstrukciókban is érdemes a magassági viszonyokkal is kiemelten 
foglalkozni. Ez nem csak a korábban említett szintvonalas magassági ábrázolást jelenti, 
hanem háromdimenziós megjelenítést és elemzést is, ami többek között segítséget jelenthet az 
addig ismeretlen erődítés elemek elhelyezkedésének lokalizálásában is. Mielőtt erre 
részletesen kitérnék, röviden összefoglalom a digitális domborzatmodellel kapcsolatos 
ismereteket. 
 A terep digitális  megfelelőjének a neve a digitális terep modell (DTM). A terep két 
részből áll: a domborzatból és a terepi objektumokból. Ha csak általánosságban, valamilyen 
matematikai módszerrel végrehajtott térbeli felület digitális modellezéséről beszélünk, akkor 
digitális felületmodellezésről van szó.  Ha ez a felület terepi magasságokkal kapcsolatos, 
akkor viszont három jól elkülöníthető modellezési csoport ismert. A csoportok abban 
különböznek, hogy a magassági adatok mire vonatkoznak, illetve milyen formában állnak 
rendelkezésre: 

 A digitális domborzatmodell (DDM) esetében a magassági adatok a földfelszínre 
vonatkoznak 

 A digitális felszínmodell (DFM) annak a felületnek a modellezése, amit akkor látnánk, 
ha a terep fölé emelkedve letekintenénk. Azaz a felszín, a növényzet és az építmények 
felületeiből előálló felszínről van szó. Ezt a felszínt határozhatjuk meg például LIDAR 
alkalmazásával. 

 A digitális szintvonalmodellben (DSZM) a domborzatot jellemző szintvonalak 
kerülnek tárolásra digitális formában. Ennek jelentősége abban van, hogy a topográfiai 
térképeken már rendelkezésre állnak jó minőségű szintvonalas domborzat 
megjelenítések és ezeknek a digitalizálásával jól használható állományhoz juthatunk.  

A digitális domborzatmodell Mélykúti Gábor szerint [31] a terep domborzati viszonyairól 
gyűjtött magassági adatok számszerű formában rögzített, célszerűen rendezett halmaza a 
szükséges számítási eljárásokkal együtt, melyek segítségével a további magassági adatok és 
információk egyértelműen, a megfelelő megbízhatósággal levezethetők. A DDM funkcióit az 
alábbiakban határozza meg: 

 DDM levezetése (adatgyűjtés, egységes modell létrehozásához szükséges eljárás) 
 DDM kezelése (számítások, módosítások a modellen, közbülső modellek célszerű 

használata) 
 DDM elemzése (számítások levezett információk létrehozására) 
 DDM megjelenítése ( a modell és a levezetett információk szemléletes ábrázolása) 
 DDM alkalmazások (különböző szakterületek speciális alkalmazásai DDM alapon). 

A DDM előállítása alapvetően matemetikai feladat, mely során meg kell határozni egy  
 
z = f (x,y) 
 
függvényt, ami az érintett területen helyettesítheti a felszínt. Ez az egyértékű függvény 
azonban – különösen nagyobb területeknél – csak közelíteni fogja a felszínt. A közelítő 
függvényt illeszthetjük az egész vizsgált területre, egy-egy részterületre, illetve pontonként 
határozhatjuk meg. A DDM adatszerkezete háromféle lehet:  

 Szabályos tesszelláció (egyenlőoldalú háromszög-, négyzetrács) 
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- tömör tárolás, egyszerű feldolgozás, gyors keresés, nem alkalmazkodik a 
domborzati elemekhez  

 Szabálytalan tesszelláció (TIN) 
- jól követi a domborzati idomvonalakat, struktúrát, összetettebb adattárolás, 
keresés 

 Raszter (magassági adat pixelenként) 
- digitális képekkel azonos szerkezet, számítások, változatos megjelenítési 
lehetőségek, nehezen követhető domborzati jellemzők 

A digitális domborzat modelleket a hadtörténeti rekonstrukciókban a szokásos katonai 
alkalmazások inverz műveletére használhatjuk. Alapesetben a domborzati viszonyokat a 
felszín borítottsági jellemzőkkel együtt a csapatmozgások megtervezésére, illetve a védelmi 
objektumok hatékony elhelyezésére alkalmazzák. A rekonstrukció esetében a domborzati, 
láthatósági és járhatósági viszonyokból, valamint az esetlegesen már korábban rekonstruált 
erődítés részletekből következtetések vonhatók le a még ismeretlen erődítési elemek 
elhelyezkedével kapcsolatban, valamint megtörténhet egyes csapatmozgások megerősítése 
vagy cáfolata. Ezeket a vizsgálatokat a hadtörténeti folyamat területi kiterjedésétől függően 
egy vagy két szinten lehet elvégezni. A nagyobb kiterjedésű események, védelmi rendszerek 
(pl. világháborús védelmi vonalak) kutatása során meg kell különböztetni egy regionális 
(országos) és egy lokális (helyi) szintet. 

A regionális szinten a kiindulási alapot az országvédelem jelenti. Ez egy ország 
területének védelme érdekében a támadó ellenség feltartóztatására (támadásának 
késleltetésére), illetve a saját csapatok felvonulásának biztosítására létesített műszaki zárak 
(műszaki építmények) összessége. Magába foglalja mindazon terveket és munkálatokat, 
amelyeket az adott ország hadászati tervének keretében, erődítési téren kidolgozott. Az 
államerődítés egyszerre lehet védelmi jellegű az ellenség betörésének feltartóztatásában, ill. 
támadó jellegű, ha a saját erők felvonulásának és támadásának biztosítására készül. A támadó 
jellegű államerődítést jellemezte a nagyszabású határ-megerődítés övvárakkal a felvonulás 
biztosítására orrban és oldalban, hadianyagok felhalmozása, felkészülés a védelemre, 
amelynek oltalma alatt új támadást lehet előkészíteni [42]. Ezeket a nagy erődítési 
rendszereket mindig a földrajzi viszonyok figyelembevételével építették ki. A rekonstrukció 
során elegendő kisebb felbontású modell használata (pl. DTA-50), hiszen a vizsgálat a 
rendszert teljes egészében érinti. A domborzati viszonyok és egyéb járhatósági feltételek 
egybevetése után pedig valószínűsíthetők azok a térségek, ahol esetleg új erődítés elemek 
azonosíthatók (példa Attila-vonal, Gödöllői dombság). 

A helyi szintű vizsgálat tárgyát már az erődítési rendszerek részterülete (maximum 
néhány km2 ), vagy egy-egy különállónak tekinthető védelmi egység (például egy kis 
település vagy magaslat körkörös védelmi rendszere)  képezi. Ebben az esetben már kiemelt 
jelentősége van a nagyobb felbontású domborzat modellnek (pl. DDM-10). A kisebb 
területegységre eső egymással összefüggő erődítési elemeket (egy-egy század, ezred védelmi 
sávja, völgyzárak, magaslatok védelmi rendszere) is úgy alakították ki, hogy minden járható 
irányt lezártak, a nagy tűzerejű fegyverek kilövési irányait, az általuk lefedett területeket 
összehangolták. Így a már lokalizált erődítés elemek és a domborzat ismeretében ezen a 
szinten is van esély a hiányzó részletek helyének azonosítására. 
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6.5 A rekonstrukció eredményei 
 
 Az Attila-vonal térinformatikai rekonstrukciójának esetében az elsődleges eredményt 
az jelenti, hogy hiteles módszerekkel sikerült digitális formában térképezni az erődítés egyes 
öveit és elemeit. Ennek megvalósításából már olyan következtetéseket sikerült levonni, 
amelyek újdonságot jelentettek a korábbi ismeretekhez képest. Az alábbiakban közlöm a 
védelmi vonal egyes öveinek pontos elhelyezkedését és a fontosabb azonosított erődítés 
elemeket, majd az ezekből levonható új következtetéseket (35. ábra) [25]: 
Attila I.-vonal, a védelmi rendszer külső öve:  

 Északon Alsógöd középső részéről (a mai rév magasságából) indult keleti, dél-keleti 
irányban egy harckocsi árok. 

 A Duna túlsó partján is azonosítottam egy árokrészletet a parttól Szigetmonostor 
irányában, mintegy 700 méteres hosszon. 

 Alsógödtől 2 km-re keletre a harckocsi árok belső, Budapest felőli oldalán egy több 
száz méteres gyalogsági árokrendszer volt kiépítve. 

 A harckocsi árok Csomádot az Oldal-hegy északi oldalán érte el, majd kelet felé 
haladt tovább és Veresegyházát a Folyás-patakig közelítette meg. 

 A következő árok részletet, csak Veresegyháztól 7 km-re dél-keletre, Gödöllő 
előterében a Magyalos-erdő előtt találtam meg, 2500 méter hosszon. A vége a 
Gödöllőről Aszódra vezető útnál volt. 

 Gödöllő és Szada előterében csak elszórt gyalogsági árkok voltak. 
 Az Isaszegtől keletre lévő 1500 méteres árokszakasz már észak-déli irányultságú volt. 
 A harckocsi árok következő kezdőpontja Péceltől keletre 7 km-re a Szent-György-

hegy közelében helyezkedett el. Innen déli irányban futott tovább az árok egészen a 
Gyömrőtől észak-keletre lévő Leányvár-hegyig. Itt dél-nyugatra fordult és Gyömrő 
felett érte el a Maglódról Mendére vezető utat. Itt egy szakadáspont volt az árok 
futásában. Az árok az út túloldaláról folytatódott, de eltolódva Maglód felé. 

 Maglód és Gyömrő között elért egy kis vízfolyást, mely a Halas-patakba torkollik. 
Innentől kezdve az árok nagy valószínűséggel követte a patak nyomvonalát. A patak 
medrét szélesítették, mélyítették, így tették alkalmassá a páncélosok elleni védelemre. 

 A patakkal együtt csatlakozott a Nagy-Lecsapoló-árokba és ezzel együtt futott tovább, 
egészen Soroksárig. 

 Még jóval Soroksár előtt kettévált az árok. A Gyál-László-majortól északra lévő 
Farkas-mocsár területén van az elágazási pont. Innen az árok másik ága kifutott 
egészen Dunaharasztiig. 

Attila II.-vonal, a középső öv: 
 Északon Dunakeszi és a Duna közötti területen két jól elkülöníthető gyalogsági árok 

volt. 
 Fóttól északra az úgynevezett Fóti Somlyó nevű magaslat környezetében igen nagy 

számú gyalogsági árok és állásrendszer épült ki. 
 Ilyen gyalogsági erődítési elemek fedezhetők fel az előbbiektől keleti irányban, 

Mogyoród előterében, egészen a Budapestről Hatvanba tartó vasútvonalig. 
 A következő jelentős erődítési elemeket Kerepes és Kistarcsa előterében alakították ki. 
 Ha a külső övvel párhuzamosan továbbhaladva, jelentős objektumokat már csak 

Ferihegy körül, a repülőtér biztosítására, találtam. Ezen kívül már csak elszórt kisebb 
gyalogsági erődítési elemeket (főleg árkokat) azonosítottam. 

Attila III.-vonal, a védelmi rendszer belső öve: 
 Valószínűleg ehhez az övhöz kapcsolható az a nagy kiterjedésű állásrendszer - két 

légvédelmi állásból és gyalogsági árkokból állt – amely Megyertől északra (2 km.) a 
Mogyoródi-patak és a Duna között helyezkedett el. 
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 Ennek az övnek a harckocsi árka a Szilas-patak torkolatától indult. Káposztásmegyer 
előtt elhaladva dél-keleti irányban, párhuzamosan a Csömöri-patakkal, egészen a 
Cinkotán keresztülhaladó vasútig futott. 

 Csömör nyugati és keleti oldalán is azonosítottam egy-egy 7-800 méteres harckocsi 
árok szakaszt. 

 Cinkotánál délre fordult az árok és a Rákosligetre vezető út mellett haladt, majdnem a 
településig. Mátyásföld magasságában, a harckocsi ároktól keletre több (9db.) 
tüzérségi állás volt látható a képeken. 

 Rákosligettől körülbelül 500 méterre, északra egy rövidebb szakaszon nyugat felé 
fordult az árok, majd újra dél felé haladt, egészen Pestszentlőrincig, a Gyömrői útig. 

 Itt több légvédelmi állást is létesítettek a főváros védői. 
 A Gr. Ráday Gedeon úton, majd a Petőfi Sándor úton végig haladva jutott ki az árok, a 

korabeli lakott területekről. 
 Pestszenterzsébet előterében már dél-nyugati irányba fordult és Soroksár közepénél 

kijutott a Duna soroksári ágához. 
A rendelkezésünkre álló megbízható adatforrások (archív térképek és légi felvételek) alapján, 
több helyen korrigálhattam a régebbi publikációkban fellelhető leírásokat az Attila-vonalról. 

 Teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy harckocsi árkok csak az Attila I. és III. 
vonalakban épültek ki. Méretük és a többi öv vizsgálatakor szerzett tapasztalatok 
alapján, szinte bizonyosan azonosíthatóak a nyomaik. Ezzel szemben a második övben 
semmilyen jelét sem találtam. 

 Attól függetlenül, hogy harckocsi árok nem épült a középső övben, még azonosítható 
az Attila II. fő irányvonala. Ezt az irányultságot azoknak a gyalogsági 
állásrendszereknek a pozíciója adta meg, amelyek sűrűbben előfordultak ebben a 
közbenső térségben. A területi kiterjedésük is többnyire nagyobb volt, mint a másik 
két öv esetében. 

 Az Attila II. képzeletbeli vonalán végighaladva látható, hogy nem írt le teljes félkört a 
főváros körül a másik két övhöz hasonlóan. Maglód térségében megszűnik a 
gyalogsági árokrendszereknek az addigi sűrűsége, és jelentős erődítési elemeket, már 
csak Ferihegy védelmére hoztak létre. Ez két lehetőséget jelenthet: 

o Az Attila II. vonal Maglód térségében csatlakozik az Attila I. vonalhoz. 
o Az Attila II. vonal egyszerűen nem folytatódik tovább. 

A létrehozott térinformációs adatbázis alkalmas több irányú tovább fejlesztésre is. Mihályi 
Balázs például különböző tematikus információkkal és az események megjelenítéséhez egy 
interaktív naptárral egészítette ki, így teljesebbé téve (11. melléklet). 
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35. ábra: Az Attila-vonal térinformatikai rekonstrukciója [19] 

6.6 Elemzési lehetőségek 
 
 Az adatelemzési lehetőség a térinformatika egyik alapvető funkciója (lásd 2.1.) Egy 
térinformációs rendszer elemzési lehetőségeit alapvetően két nagy csoportra bonthatjuk. 
Elsőként azokat az eljárásokat említem, amelyek a rendszerben meglévő adatok 
megjelenítésével, ábrázolásával foglalkoznak. A hagyományos térinformatikai alkalmazások 
esetében is igen fontos elemzési funkció, amikor a rendelkezésre álló információkat 
célszerűen ábrázoljuk. Ezt az eljárást tulajdonképpen tematikus térképek digitális 
előállításának is nevezhetjük [12]. A hadtörténeti jellegű térinformációs adatrendszerek 
esetében ez a funkció jelenti a leglényegesebb részt, hiszen a kutatás célja, maga a 
rekonstrukció. Már önmagában az objektív eszközök felhasználásával azonosított és az 
adatrendszerben tárolt korabeli környezeti és erődítési objektumok, valamint az események 
megjelenítése is elsődleges célként szerepelt a kutatómunkám megkezdésekor. A felhasználói 
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szempontokat is figyelembe véve megállapíthatom, hogy az alapvető igények is döntően 
ennek az eredménynek az elérését jelentették. Az előző alfejezetben közölt eredmények is azt 
igazolják, hogy az erődítési objektumok azonosítása és lokalizálása, majd együttes 
megjelenítése is új következtetések levonására ad lehetőséget. 
 A másik nagy adatelemzési csoportba azok a funkciók tartoznak, melyek segítségével 
a meglévő adatok felhasználásával új információkat hozhatunk létre és jeleníthetünk meg. A 
térinformációs rendszerek felépítéséből adódóan az alábbi elemzési típusok különíthetőek el: 

 a geometriai adatokkal kapcsolatos lekérdezések, különböző műveletek 
 az attribútum adatokkal kapcsolatos lekérdezések, csoportosítások 
 a geometriai és az attribútum adatokat együttesen felhasználó lekérdezések, elemzések 
 időbeli vizsgálatok 

A hadtörténeti rekonstrukciók esetében is tökéletesen alkalmazhatók ezek az elemzési 
funkciók. Az alábbiakban csak néhány jellemző példán keresztül mutatnám be ezeknek az 
elemzéseknek a létjogosultságát. Természetesen a különböző felhasználói elvárásoknak 
megfelelően igen változatosak lehetnek ezek az elemzések összetettségükben. 
 
Egyszerű mérések: 

 A különböző védelmi, erődítési objektumok méretei (hossz, területi kiterjedés, forma 
meghatározása), amely segítséget nyújthat például annak meghatározására, hogy 
melyik harcoló fél készítette, körülbelül hány fő számára készítették, milyen 
fegyvereket használtak bennük. 

 Távolságmérésekkel igazolható, hogy például adott alakulat mozgása valós-e bizonyos 
források alapján. 

Egyszerű lekérdezések: 
 Adott alakulat részt vett-e a harcokban? 
 Milyen típusú fegyvereket használtak a harcokban? 
 Adott támadás sikeres vagy eredménytelen volt-e? 

Térbeli lekérdezések: 
 Adott támadástól bizonyos távolságra van-e bolygatott felszín, vagy bármilyen 

erődítési elem? 
 A harckocsi árkokhoz milyen közel helyezték el a különböző gyalogsági, illetve 

tüzérségi állásokat eszközöket? 
Transzformációk: 

 Egy-egy fegyver (például géppuska) állás köré, annak hatósugarában puffer-zóna 
generálásával, valószínűsíthetőek azok a helyszínek, ahol még ilyen típusú 
objektumok fellelhetők és ott érdemes további kutatást végezni. 

Leíró összegzések, statisztikák: 
 A térinformációs rendszer adatminőségével foglalkozó alfejezetben, az archív légi 

fényképek EOV rendszerbe történő transzformációjával kapcsolatban a geometriai 
eltérések átlaga és szórása. 

Hipotézisvizsgálatok: 
 Az egybegyűjtött és egységes rendszerben ábrázolt adatok alapján meg lehet erősíteni 

vagy cáfolni egy-egy erődítési elem elhelyezkedésére, alakulatok elhelyezkedésére, 
illetve mozgására vonatkozó információkat, hipotéziseket. 
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7 Összefoglalás 
 
 A hadviselés és a hadtörténelem minden korban igen nagy érdeklődésre számot tartó 
tudományágak. Magam is sok időt töltöttem a katonai témakörök irodalmának olvasásával, 
illetve vizsgálatával. A diplomatervemet is a hadtörténeti események és objektumok 
rekonstrukciójáról írtam. A térinformatika és a távérzékelés lehetőségeinek felhasználása ezen 
a határterületen alapvetően indokolt, mert a modern technikai és technológiai megoldások 
gyorsabbá, egyszerűbbé és pontosabbá teszik a rekonstrukciókat a hagyományos eljárásokkal 
szemben. Célom az volt, hogy egy olyan módszertant, technológiai sort dolgozzak ki, amely 
általánosságban használható a hadtörténeti rekonstrukciók során. Ez a módszertan kiterjed az 
adatgyűjtési eljárások áttekintésére, csoportosítására, különös tekintettel az archív forrásokra. 
Meghatároztam a térinformációs rendszer létrehozásának három fő lépését: a korabeli 
környezet-, az objektum-, és az esemény rekonstrukciókat. Az adatminőség tekintetében 
megvizsgáltam mik lehetnek a jogos elvárások, illetve az egyes adatforrások felhasználásával 
milyen minőségi eredményeket érhetek el. A témakörből adódóan az adatrendszer e 
szempontból is speciálisnak nevezhető, a döntően archív források felhasználása miatt, melyet 
csak esetenként egészíthetünk ki elsődleges információkkal. Mivel a kutatás a múltban történt 
eseményekkel és a múltban épült objektumokkal foglalkozik, ezért fontosnak tartottam a 
térinformációs rendszeren belül a geometriai és az attribútum adatokat kezelő adatbázisok 
mellett egy dokumentációs adatbázis definiálását is. Ebben a kutatómunka során összegyűjtött 
és felhasznált források digitalizált változatai kerültek tárolásra. Ennek több célja is van: a 
későbbiekben esetleges új adatok nyerése, ellenőrzése, valamint a digitális archiválás 
lehetősége. Nagy hangsúlyt fektettem az idő kezelésének problémájára a térinformatikai 
környezetben. Áttekintettem a legismertebb koncepciókat, melyek mindegyike feladat 
specifikusnak tekinthető. Átfogó minden problémára megoldást jelentő koncepció még nem 
létezik. A hadtörténeti folyamatok kezelésére is egy több koncepciót együttesen alkalmazó 
módszert használtam. Azonban az idő adatoknak a földrajzi információkhoz hasonló adatbázis 
szintű kezelése még nem megoldott. Az általános elméleti ismertető fejezetek után a dolgozat 
záró részeiben egy a gyakorlatban is kivitelezett térinformatikai rekonstrukciót mutatok be, 
mely a fővárost a II. világháborúban védő Attila-vonalat dolgozza fel. Ebben a részben 
röviden összefoglaltam a tábori erődítéssekkel kapcsolatos alapvető ismereteket, majd 
részletesen ismertettem a felhasznált adatforrásokat, az egyes rekonstrukciós lépéseket és 
néhány jellemző ábrával bemutattam az elért eredményeket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 79

8 Summary 
 

The military history and the warfare were interesting disciplines all the time; most 
people are interested in the results of the military topics. Application of geoinformatics and 
remote sensing is reasonable in the reconstruction procedure; the potential of these modern 
technologies allows us faster, simpler and more reliable results compared to the traditional 
methods. My goal was to develop methodology and a technology sequence that can be 
generally used in military historical GIS reconstruction. This methodology contains the 
evaluation and classification of data capturing methods, and considers the common usage of 
archive data sources. I also defined the three main steps of creating military historical GIS: 
the reconstruction of the environment, the military defense objects and the military events at 
the particular time period. Regarding data quality I investigated the potential expectations and 
evaluated the quality of results based on processing several data sources. Since I mostly 
worked with archive data and rarely used primary information, the data structure of the GIS 
also has to be considered as a specialty. In some cases the objects of reconstruction (e.g. 
military buildings) are already destroyed and the incidents and events (e.g. movements of the 
corps) happened in the past, thus I also defined a documentary database besides the 
geometrical and attribute databases. This documentary database contains the collected 
primary and secondary information in digitized form. It has multiple goals: it allows acquiring 
and controlling new information coming from different data sources, and enables the digital 
data archiving. Reviewing the solutions of managing the time issue in GIS was especially 
important part of my research. I collected the widely known concepts developed to solve 
special problems; there is no general and comprehensive solution to manage time in GIS. For 
the geoinformaical analysis of military events I used the combination of several concepts. 
However the time-management in the database is still unsolved. After the theoretical chapters, 
in the last part of my PhD thesis I present a practical example of military historical GIS 
reconstruction. In this example I investigate and discuss the defense system of Budapest in 
World War II., called „Attila-line”. This chapter summarizes the basic information about 
field-fortifications, then it describes in detail the used data sources, the main steps of the 
reconstruction and illustrates the results with a few typical figures. 
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9 Új tudományos eredmények 
 
1. tézis: 
Kidolgoztam egy módszertant a hadtörténeti rekonstrukciók térinformatikával és 
távérzékeléssel támogatott végrehajtásához, mely három egymást követő fő lépésből áll. Ezek 
a környezeti, az objektum és az esemény rekonstrukciók. Az egyes lépésekhez külön-külön 
megvizsgáltam a négy fő komponens (adatnyerés, adatkezelés, adatelemzés, adatmegjelenítés) 
főbb jellemzőit és meghatároztam a legcélravezetőbb módszereket, melyek alkalmasak gyors, 
megbízható és objektív, szigorúan mérnöki szemléletű eredmény elérésére.  
 
A tézis alapjául szolgáló publikációk: [19] [22] [24] [27] 
 
2. tézis:  
A hadtörténeti jellegű rekonstrukciók esetében alkalmazható térinformatikai és humán jellegű 
adatgyűjtési eljárásokat rendszereztem a környezeti-, az objektum és az 
eseményrekonstrukció követelményei alapján. Kialakítottam egy olyan adatgyűjtési 
technológiai sort, illetve stratégiát, amely segítségével döntően archív (másodlagos) 
adatforrások információit felhasználva, viszonylag gyors és megbízható rekonstrukció 
hajtható végre. Megvizsgáltam és meghatároztam a mai modern adatgyűjtési eljárások 
alkalmazási lehetőségeit a rekonstrukció folyamatában. Megállapítottam, hogy az 
objektumokhoz csatolt dokumentációknak (képi, leíró) a funkcionális jelentősége nagyobb, 
mint egy hagyományos GIS alkalmazás esetében, ezért az ilyen rendszerekben a geometriai és 
az attribútum adatbázis mellett létre kell hozni egy úgynevezett dokumentációs adatbázist is, 
melynek alapvető funkciói: a tájékoztatás, a más forrásokból nyert új információk ellenőrzése, 
és digitális archívumként való működés.  
 
A tézis alapjául szolgáló publikációk: [19] [20] [25] [26] [27] 
 
3. tézis: 
A hadtörténeti GIS létrehozásának egyes szintjein a következőket állapítottam meg:  

a. Az archív légi felvételek koordináta transzformációjakor nincs lényeges eltérés a 
Helmert-féle hasonlósági és az affin transzformáció eredményeiben. A transzformáció 
minőségét döntően az illesztőpontok száma határozza meg, ami az archív anyagok 
minősége miatt kritikus lehet. Kis magasságkülönbségű, viszonylag kis területek 
(néhány km2) vizsgálata esetén a műhold felvételek ortofotóként felhasználhatók, azaz 
tartalmuk átalakítást nem igényel. 

b. A teljesség érdekében, a rendszernek tartalmaznia kell egy regionális és egy lokális 
szintet. A funkcionalitás miatt, egyes objektumoknak mindkét szinten meg kell 
jelenniük. A különböző szinteken történő ábrázolás eltérő geometriai pontossági 
igényeit definiáltam abszolút és relatív értelemben is.  

c. Regionális és lokális szintűnek kell lennie a háromdimenziós elemzéseknek is a 
hadtörténeti folyamat területi kiterjedésétől függően. A regionális rendszerszintű 
vizsgálatok alapját a DDM-50 jelenti, míg a lokális elemzés nagyobb felbontású 
DDM-t igényel.  

 
A tézis alapjául szolgáló publikációk: [19] [23] [28] 
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4. tézis: 
 Megvizsgálva a ma ismert koncepciókat az idő kezelésére a hagyományos GIS 
alkalmazásokban, megállapítottam, hogy az egyes feladatspecifikus megoldások egyike sem 
alkalmazható közvetlenül a hadtörténeti GIS rekonstrukciókban. Az idő és a hadtörténeti 
folyamatok kezelésére és megjelenítésére több koncepció együttes alkalmazása jelenti a 
megoldást. Elvégeztem az adatgyűjtési módszerek csoportosítását az időbeliség és aktualitás 
alapján valamint bevezettem a korhűséget, mint új minőségi tulajdonságot, ami a 
rekonstrukciót jellemzi. 
 
A tézis alapjául szolgáló publikációk: [21] 
 
5. tézis:  
A kidolgozott adatgyűjtési és feldolgozási módszereket követve elkészítettem a Budapestet, a 
II. világháborúban védő Attila-vonal részletes térinformatikai rekonstrukcióját. Az archív és 
modern adatforrások egységes feldolgozásával modelleztem a korabeli környezetet, 
pontosítottam a védelmi vonal egyes részeinek geometriai pozícióit és leíró adatait, valamint 
egyes események helyszíneit. A feldolgozás új közvetett történeti információval is szolgált. 
Ha feltételezzük, hogy az erődített vonalak (Attila I., II., III.) azonos tervek alapján épültek 
(azaz gerincüket harckocsi árok jelentette), akkor a rekonstrukció alapján csak két vonalról 
beszélhetünk (Attila I., III.). 
 
A tézis alapjául szolgáló publikációk: [20] [25] [26] [27] 
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1. melléklet: A Yorktown-i csata (1781) rekonstrukciója térképfedvényekkel [48] 
 

 
 
2. melléklet: A német és a japán seregek törzseinek csapatjelzései a II. világháborúban. [33] 
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3. melléklet:Változatos térképek a hadmozdulatokról. a, Román térkép a Kerepesi temető 
környékéről. b, Német térkép Budapest bekerítésére indított szovjet támadásról. c, d, Szovjet 
térképek a Konrad-hadműveletek időszakából. [az eredeti térképvázlatok a szerzőnél] 

 

 
 
4. melléklet: Részletek a német, szovjet és magyar erődítési utasításokból. [az utasítások 
részleteinek másolatai a szerzőnél] 
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5. melléklet: A vizsgált pontok koordinátáinak összehasonlító táblázata a térképi pontok, a 
műholdas képi pontok és a terepi GPS mérések esetében. 
 

pont- 
szám térképi pontok képi koordináták terepi koordináták 

1 647 649 254 032 647 654 254 036 647 645 254 033 
2 648 261 254 071 648 263 254 067 648 267 254 073 
3 648 639 253 658 648 637 253 656 648 640 253 661 
4 647 944 253 417 647 939 253 415 647 947 253 412 
5 647 497 253 243 647 503 253 237 647 500 253 249 
6 647 852 253 186 647 851 253 180 647 847 253 183 
7 647 506 252 558 647 511 252 563 647 512 252 557 
8 647 881 252 707 647 876 252 696 647 876 252 702 
9 648 166 252 951 648 173 252 954 648 162 252 957 
10 648 461 253 091 648 452 253 097 648 460 253 085 
11 648 468 252 542 648 460 252 549 648 476 252 538 
12 648 807 252 463 648 805 252 467 648 802 252 456 
13 649 045 252 754 649 039 252 749 649 049 252 757 
14 648 931 252 938 648 937 252 946 648 925 252 941 
15 648 918 253 459 648 926 253 454 648 912 253 451 

 
6. melléklet: Betemetett harckocsi árok az űrfelvételen. [28] 
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7. melléklet: A légi felvételek transzformációja során fellépő hibák képenként és 
transzformáció típusonként rendezve. 
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8. melléklet: A légi felvételek transzformációja során fellépő hibák képenként, típusonként, 
az illesztőpontok geometriájával. 

 

KÉPSZÁM TRANSZFORMÁCIÓ 
TÍPUSA 

AZONOS 
PONTOK 
SZÁMA 

AZONOS  
PONT 

ELTÉRÉS 
(m) ÁTLAG

56-333 (35535) HASONLÓSÁGI 4 1 17,54   
 

     2 18,71   
    3 37,74   
    4 44,6   
        29,6475
    KÖZÉPP.     
      42,35   
    SAROKP.     
    1 176,3   
    2 109,92   
          143,11 

56-333 (35535) HASONLÓSÁGI 10 1 74,38   
    2 73,74   
    3 75,95   
    4 21,18   

 
     5 26,44   
    6 54,91   
    7 7,45   
    8 0   
    9 92,74   
    10 39,01   
        46,58 
    KÖZÉPP.     
      35,46   
    SAROKP.     
    1 104,01   
    2 113,45   
          108,73 

56-333 (35535) AFFIN 4 1 20,8   
    2 12,52   
    3 40,92   
    4 43,59   
        29,4575
    KÖZÉPP.     
      39,36   
    SAROKP.     
    1 177,03   
    2 128,87   
          152,95 

56-333 (35535) AFFIN 10 1 76,91   
    2 73,67   
    3 75,86   
    4 20,61   
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    5 24,23   
    6 54,37   
    7 9,65   
    8 0   
    9 93,61   
    10 38,26   
        46,717 
    KÖZÉPP.     
      35,79   
    SAROKP.     
    1 108,76   
    2 102,12   
          105,44 

KÉPSZÁM TRANSZFORMÁCIÓ 
TÍPUSA 

AZONOS 
PONTOK 
SZÁMA 

AZONOS 
PONT 

ELTÉRÉS 
(m) ÁTLAG

56-335 (35540) HASONLÓSÁGI 4 1 20,46   
    2 9,76   

 
     3 13,23   
    4 22,68   
        16,5325
    KÖZÉPP.     
      32,35   
    SAROKP.     
    1 53,02   
    2 56,95   
    3 38,51   
    4 175,87   
          81,0875

56-335 (35540) HASONLÓSÁGI 10 1 19,76   
    2 45,44   
    3 47,75   
    4 12,54   
    5 58,98   

 
     6 42,41   
    7 42,13   
    8 31,69   
    9 25,96   
    10 76,62   
        40,328 
    KÖZÉPP.     
      24,99   
    SAROKP.     
    1 61,63   
    2 98,39   
    3 57,71   
    4 105,1   
          80,7075

56-335 (35540) AFFIN 4 1 20,39   
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    2 10,55   
    3 11,79   
    4 20,12   
        15,7125
    KÖZÉPP.     
      30,25   
    SAROKP.     
    1 58,08   
    2 53,69   
    3 36,79   
    4 174,65   
          80,8025

56-335 (35540) AFFIN 10 1 19,64   
    2 46,34   
    3 46,13   
    4 14,49   
    5 61,05   
    6 41,96   
    7 41,14   
    8 32   
    9 25,77   
    10 81,13   
        40,965 
    KÖZÉPP.     
      24,18   
    SAROKP.     
    1 62,16   
    2 98,24   
    3 58,25   
    4 104,09   
          80,685 

KÉPSZÁM TRANSZFORMÁCIÓ 
TÍPUSA 

AZONOS 
PONTOK 
SZÁMA 

AZONOS 
PONT 

ELTÉRÉS 
(m) ÁTLAG

56-312 (35785) HASONLÓSÁGI 4 1 54,37   
 

     2 47,67   
    3 36,1   
    4 27,91   
        41,5125
    KÖZÉPP.     
      66,96   
    SAROKP.     
    1 145,38   
    2 101,22   
    3 48,29   
    4 85,18   
          95,0175

56-312 (35785) HASONLÓSÁGI 10 1 50,56   
    2 70,78   
    3 48,74   
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    4 45,78   
    5 33,8   

 
     6 49,71   
    7 32,13   
    8 32,07   
    9 48,84   
    10 13,01   
        42,542 
    KÖZÉPP.     
      60,9   
    SAROKP.     
    1 136,56   
    2 47,58   
    3 84,47   
    4 44,95   
          78,39 

56-312 (35785) AFFIN 4 1 57,38   
    2 46,95   
    3 38,41   
    4 27,47   
        42,5525
    KÖZÉPP.     
      67,21   
    SAROKP.     
    1 146,35   
    2 103,14   
    3 52,47   
    4 86,19   
          97,0375

56-312 (35785) AFFIN 10 1 50,89   
    2 67,39   
    3 48,31   
    4 46,61   
    5 33,95   
    6 50,51   
    7 34,88   
    8 30,61   
    9 51,22   
    10 11,74   
        42,611 
    KÖZÉPP.     
      61,69   
    SAROKP.     
    1 139,67   
    2 46,43   
    3 83,03   
    4 47,03   
          79,04 
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KÉPSZÁM TRANSZFORMÁCIÓ 
TÍPUSA 

AZONOS 
PONTOK 
SZÁMA 

AZONOS 
PONT 

ELTÉRÉS 
(m) ÁTLAG

56-291 (35779) HASONLÓSÁGI 4 1 7,3   
    2 6,37   

 
     3 4,29   
    4 9,68   
        6,91 
    KÖZÉPP.     
      12,78   
    SAROKP.     
    1 16,17   
    2 57   
    3 8,65   
    4 43,52   
          31,335 

56-291 (35779) HASONLÓSÁGI 10 1 16,57   
    2 11,06   
    3 3,05   
    4 15,8   
    5 7,23   

 
     6 17,2   
    7 25,69   
    8 22,53   
    9 12,74   
    10 11,52   
        14,339 
    KÖZÉPP.     
      21,42   
    SAROKP.     
    1 11,81   
    2 53,37   
    3 5,63   
    4 27,66   
          24,6175

56-291 (35779) AFFIN 4 1 5,84   
    2 4,23   
    3 2,66   
    4 10,03   
        5,69 
    KÖZÉPP.     
      10,25   
    SAROKP.     
    1 16,29   
    2 51,33   
    3 7,18   
    4 41,92   
          29,18 

56-291 (35779) AFFIN 10 1 16,29   
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    2 11,06   
    3 2,32   
    4 13,56   
    5 6,21   
    6 22,47   
    7 23,99   
    8 22,18   
    9 12,63   
    10 9,23   
        13,994 
    KÖZÉPP.     
      20,59   
    SAROKP.     
    1 12,85   
    2 53,35   
    3 4,19   
    4 33,23   
          25,905 

KÉPSZÁM TRANSZFORMÁCIÓ 
TÍPUSA 

AZONOS 
PONTOK 
SZÁMA 

AZONOS 
PONT 

ELTÉRÉS 
(m) ÁTLAG

56-331 (35576) HASONLÓSÁGI 4 1 22,93   
    2 29,22   

 
     3 20,62   
    4 8,82   
        20,3975
    KÖZÉPP.     
      12,14   
    SAROKP.     
    1 25,5   
    2 104,56   
    3 71,84   
    4 32,92   
          58,705 

56-331 (35576) HASONLÓSÁGI 10 1 21,47   
    2 10,07   
    3 50,84   
    4 23,62   
    5 24,47   

 
     6 10,28   
    7 19,84   
    8 15,47   
    9 38,27   
    10 12,95   
        22,728 
    KÖZÉPP.     
      9,42   
    SAROKP.     
    1 13,38   
    2 47,58   
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    3 111,61   
    4 29,24   
          50,4525

56-331 (35576) AFFIN 4 1 21,18   
    2 27,07   
    3 17,69   
    4 10,16   
        19,025 
    KÖZÉPP.     
      10,14   
    SAROKP.     
    1 25,23   
    2 99,77   
    3 71,59   
    4 33,38   
          57,4925

56-331 (35576) AFFIN 10 1 19,47   
    2 9,73   
    3 52,19   
    4 24,46   
    5 22,34   
    6 9,86   
    7 19,97   
    8 15,5   
    9 37,29   
    10 12,57   
        22,338 
    KÖZÉPP.     
      10,58   
    SAROKP.     
    1 14,12   
    2 46,35   
    3 112,17   
    4 27,31   
          49,9875

KÉPSZÁM TRANSZFORMÁCIÓ 
TÍPUSA 

AZONOS 
PONTOK 
SZÁMA 

AZONOS 
PONT 

ELTÉRÉS 
(m) ÁTLAG

56-330 (35573) HASONLÓSÁGI 4 1 11,97   
    2 10,75   

 
     3 17,77   
    4 18,76   
        14,8125
    KÖZÉPP.     
      8,42   
    SAROKP.     
    1 32,02   
    2 80,47   
    3 21,58   
    4 163,34   
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          74,3525
56-330 (35573) HASONLÓSÁGI 10 1 37,63   

    2 41,41   
    3 36,59   
    4 28,06   
    5 32,52   

 
     6 60,83   
    7 36,25   
    8 25,97   
    9 32,5   
    10 64,32   
        39,608 
    KÖZÉPP.     
      5,61   
    SAROKP.     
    1 19,65   
    2 53,79   
    3 27,31   
    4 73,04   
          43,4475

56-330 (35573) AFFIN 4 1 10,34   
    2 7,65   
    3 18,63   
    4 18,96   
        13,895 
    KÖZÉPP.     
      7,21   
    SAROKP.     
    1 29,63   
    2 82,34   
    3 20,23   
    4 161,97   
          73,5425

56-330 (35573) AFFIN 10 1 36,36   
    2 40,5   
    3 36,06   
    4 27,37   
    5 31,31   
    6 60,79   
    7 37,43   
    8 27   
    9 32,16   
    10 64,35   
        39,333 
    KÖZÉPP.     
      5,76   
    SAROKP.     
    1 19,43   
    2 53,14   
    3 26,21   
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    4 73,92   
          43,175 

KÉPSZÁM TRANSZFORMÁCIÓ 
TÍPUSA 

AZONOS 
PONTOK 
SZÁMA 

AZONOS 
PONT 

ELTÉRÉS 
(m) ÁTLAG

56-329 (35705) HASONLÓSÁGI 4 1 23,78   
    2 26,42   

 
     3 34,22   
    4 25,02   
        27,36 
    KÖZÉPP.     
      23,17   
    SAROKP.     
    1 11,34   
    2 21,73   
    3 128,46   
    4 46,41   
          51,985 

56-329 (35705) HASONLÓSÁGI 10 1 34,24   
    2 28,55   
    3 17,39   
    4 47,54   
    5 21,09   

 
     6 23,45   
    7 17,37   
    8 47,59   
    9 6,08   
    10 8,67   
        25,197 
    KÖZÉPP.     
      28,72   
    SAROKP.     
    1 33,69   
    2 9,12   
    3 86,6   
    4 56,11   
          46,38 

56-329 (35705) AFFIN 4 1 23,31   
    2 28,48   
    3 32   
    4 26,36   
        27,5375
    KÖZÉPP.     
      21,49   
    SAROKP.     
    1 10,53   
    2 19,62   
    3 126,22   
    4 48,58   
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          51,2375
56-329 (35705) AFFIN 10 1 35,85   

    2 27,79   
    3 17,46   
    4 47,51   
    5 23,56   
    6 22,74   
    7 16,75   
    8 47,33   
    9 6,77   
    10 5,06   
        25,082 
    KÖZÉPP.     
      24,99   
    SAROKP.     
    1 34,86   
    2 8,38   
    3 85,06   
    4 54,7   
          45,75 

KÉPSZÁM TRANSZFORMÁCIÓ 
TÍPUSA 

AZONOS 
PONTOK 
SZÁMA 

AZONOS 
PONT 

ELTÉRÉS 
(m) ÁTLAG

56-327 (35699) HASONLÓSÁGI 4 1 6,92   
    2 7,12   

 
     3 5,75   
    4 4,92   
        6,1775 
    KÖZÉPP.     
      22,4   
    SAROKP.     
    1 64,33   
    2 70,56   
    3 14,77   
    4 60,55   
          52,5525

56-327 (35699) HASONLÓSÁGI 10 1 8,77   
    2 30,47   
    3 6,49   
    4 23,03   
    5 30,08   

 
     6 16,26   
    7 28,13   
    8 31,61   
    9 9,91   
    10 15,1   
        19,985 
    KÖZÉPP.     
      12,63   
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    SAROKP.     
    1 58,58   
    2 84,19   
    3 28,59   
    4 6,61   
          44,4925

56-327 (35699) AFFIN 4 1 6,74   
    2 4,61   
    3 5,18   
    4 5,84   
        5,5925 
    KÖZÉPP.     
      20,67   
    SAROKP.     
    1 61,47   
    2 68,58   
    3 9,86   
    4 57,26   
          49,2925

56-327 (35699) AFFIN 10 1 7,78   
    2 31,77   
    3 6,67   
    4 22,6   
    5 30,94   
    6 15,42   
    7 29,22   
    8 30,85   
    9 8,77   
    10 14,12   
        19,814 
    KÖZÉPP.     
      11,74   
    SAROKP.     
    1 59,12   
    2 86,56   
    3 28,2   
    4 6,83   
          45,1775
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9. melléklet: Harckocsi árok építése [az eredeti felvétel a szerzőnél] 
 

 
 
10. melléklet: Néhány jellemző kép az Attila-vonal térinformatikai rekonstrukciójából. 
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11. melléklet: A térinformációs rendszer kiegészítése különböző tematikus tartalmakkal. [33] 
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