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1. A kutatás előzményei 

A hadművészet és a hadtörténelem mindig is népszerű és nagy érdeklődésre 
számot tartó tudományágak voltak. A XX. század magyarországi hadtörténeti 
eseményeivel foglalkozó publikációk száma, különös tekintettel az utóbbi 
évtizedekre, igen nagy. Az események bemutatásával kapcsolatosan ezek a 
művek nem nélkülözhetik a térképi megjelenítéseket. A leírások és az 
ábrázolások azonban legtöbbször csak a hadtörténeti folyamatok bemutatására 
szorítkoznak, és nem foglalkoznak a korabeli környezettel, illetve az 
eseményekhez kapcsolódó erődítésekkel. E két tényező bemutatása nélkül 
azonban nem tekinthető teljesnek egy-egy rekonstrukció, hiszen mind a földrajzi 
környezetnek, mind az erődítéseknek döntő befolyása van az események 
alakulására. A számítástechnika és a térinformatika olyan új lehetőséget 
teremtett ezen a humán területen is, amely egyszerűbbé és gyorsabbá tette a 
kutatómunkát. A térinformatikai adatgyűjtő eljárások kiegészítve az archív és a 
legmodernebb távérzékelési adatokkal mérnöki szemléletű, objektív eredmények 
elérését tették lehetővé. 
A térinformatika alkalmazása ezen a területen nem előzmény nélküli. Több 
hazai szakember is használta már a térinformációs rendszereket, többnyire 
középkori hadtörténeti események és várak vizsgálatára. Azonban a közelmúlt 
eseményeinek feldolgozása eddig kivételt jelentett. Saját kutatásaim során 
főként ennek az időszaknak a magyarországi vonatkozású folyamataira 
koncentráltam. E korszak humán és műszaki forrásai igen széleskörűek, köztük 
olyan különlegesnek nevezhetőkkel – mint például a szóbeli visszaemlékezések 
– melyek a hagyományos térinformatikai alkalmazásokban igen ritkán fordulnak 
elő. A változatos információk egységes rendszerben történő kezelése komoly 
kihívást jelentett. PhD értekezésemben e probléma megoldását ismertetem, az 
alkalmazott adatgyűjtési eljárásokkal és a további elemzési lehetőségekkel 
együtt. 

2. Célkitűzések 
 
A hadtörténeti rekonstrukciók végrehajtása távérzékelési adatok és a 
térinformatika alkalmazásával határterület a humán és műszaki tudományok 
között és ebből adódóan speciális feladat. Kutatómunkám tárgyát a XIX-XX. 
század magyarországi hadtörténeti eseményeinek, és a hozzájuk kapcsolódó 
tábori erődítések rekonstrukciója jelentette. Párhuzamosan végeztem el az egyes 
kiválasztott eseményekkel kapcsolatos adatgyűjtést, feldolgozást, valamint ezek 
tapasztalataiból kiindulva egy általánosan használható módszertan és 
adatgyűjtési stratégia kialakítását. Alapvető célom volt a szigorú mérnöki 
szemléletű megközelítés, aminek érdekében döntően műszaki adatgyűjtési 
eljárásokat használtam, így törekedve a megbízható, pontos és objektív 
eredményre. 
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3. Vizsgálati módszerek és eredmények 
 
A kutatás kezdetén megvizsgáltam a rekonstrukciós folyamat és a térinformatika 
kapcsolódási pontjait, valamint a különböző távérzékelési adatok felhasználási 
lehetőségeit. Megállapítottam, hogy a hadtörténeti folyamatok és az erődítések 
helyhez köthető információkkal jellemezhetők, így a térinformációs rendszerek 
alkalmazása indokolt. A létrehozandó adatrendszernek több fontos funkcióval 
kell rendelkeznie. Egységes rendszerben kell kezelni a különböző minőségű és 
sokszor változatos referenciarendszerrel rendelkező adatokat. A hagyományos 
geometriai és attribútum adatbázis mellett szükséges egy dokumentációs 
adatbázis létrehozása is, amely digitalizált formában tartalmazza az 
összegyűjtött eredeti forrásokat, az előkerülő új információk későbbi ellenőrzése 
és az archiválás céljából. A rendszer alapvető funkciója az adatnyilvántartás, az 
adatmegjelenítés és az elemzés, de hosszabb időszakot feldolgozó adatbázis 
esetében az erődítések katalogizálása, kategorizálása, kor és típus meghatározása 
is komoly elvárást jelent. 
 
Az adatgyűjtés folyamatát az előzetes információszerzéssel kezdtem. 
Áttanulmányoztam a lehető legtöbb publikációt, levéltári és könyvtári adatot a 
kiválasztott hadtörténeti eseménnyel kapcsolatosan, mely elősegítette a területi 
kiterjedés és az időbeli lefolyás meghatározását. A következőkben archív és mai 
(alapvetően M=1:10 000 és M=1:25 000 méretarányú) térképi anyagok 
felhasználására került sor, a konkrét terület korabeli környezeti jellemzőinek 
rögzítésére és az esetleges erődítési nyomok felkutatására. Az archív légi 
felvételek jelentették a részletes kiértékelés alapját, hiszen a nagyobb 
információtartalom pontos és hiteles interpretációt tett lehetővé. Ez az eljárás 
alkalmas volt a már eltüntetett vagy betemetett erődítéselemek lokalizálására is, 
annak ellenére, hogy a képek sokszor nagyon rossz minőségűek voltak. Végül 
néhány kisebb terület terepi bejárását hajtottam végre az ellenőrzés és az 
esetleges új objektumok felmérése céljából. Az adatgyűjtés tehát döntően 
térinformatikai információgyűjtést, és ezeket kiegészítendő humán jellegű 
források felhasználást is jelentette, melyek eredményeit együttesen kellett 
kezelnem a létrehozandó térinformációs rendszerben. 
 
A lehető legjobb minőségű rekonstrukció végrehajtása érdekében három jól 
elkülöníthető lépésre bontottam a folyamatot. A korabeli környezet, az erődítési 
objektumok és a hadtörténeti események rekonstrukciójára. A három lépés 
egyike sem nélkülözhető, és ebben a logikus sorrendben kell követniük egymást. 
A környezet vizsgálata jelentette a keretet későbbi lépésekhez. Ez a digitális 
térképi alap minden olyan korabeli környezeti objektumot tartalmaz, amelyek 
befolyással lehettek a vizsgált hadtörténeti folyamatra. A második lépés az 
eseményekhez kapcsolódó erődítési objektumok rekonstrukciója volt, melyek 
megbízható felderítéséhez és azonosításához rendelkezni kellett más 

 3



tudományágak (pl. hadászat, történelem, építészet történet, fegyvertan, stb.) 
ismereteivel is. A térinformatikai rendszer a különböző információk egységes 
rendszerben történő nyilvántartásával és kezelésével lehetővé teszi az 
erődítésekkel kapcsolatos újszerű információk kinyerését is. Végül az 
események, folyamatok modellezése következett. Ennél a lépésnél meg kellett 
vizsgálnom az idő kezelésének lehetőségét. Áttekintettem a ma legismertebb 
térinformatikai megoldásokat. Kiderült, hogy általánosan használható, az időt 
adatbázis szinten kezelő komplex megoldás ma még nem létezik erre a 
problémára. Az ismert feladatspecifikus koncepciók közül önállóan egyik sem 
alkalmas a hadtörténeti folyamatok modellezésére, de több koncepció együttes 
használata megoldást jelenthet. Az események megjelenítésében az analóg 
megoldásokhoz képest a térinformációs rendszerek alkalmazása sem jelent 
áttörést, mert csak hasonló tematikus szimbólumrendszer használatával 
valósítható meg. Az animációk csatolásának lehetősége előrelépést jelent, 
azonban a vizsgált folyamat térbeli elemzését ez a megoldás sem teszi lehetővé. 
 
Az értekezés végén egy konkrét példán keresztül mutatom be a térinformatika és 
a távérzékelési anyagok alkalmazási lehetőségét a hadtörténeti 
rekonstrukciókban. A kiválasztott esemény Budapest ostroma a II. 
világháborúban, a hozzá kapcsolódó erődítésrendszer pedig az úgynevezett 
“Attila-vonal” volt. Ez a védelmi vonal fontos részét képezte az 1944-ben 
kialakított országvédelmi rendszernek. Félkörívet leírva húzódott Pest körül és a 
dokumentációk szerint három védőövből állt (Attila I., II., III.) Az egyes övek 
gerincét harckocsi árkok jelentették, melyek mellett gyalogsági árkok, tüzérségi, 
légvédelmi és egyéb állások épültek több kilométeres mélységben. A környezeti 
rekonstrukcióban Budapest és a környező települések korabeli állapotát, a 
külterületek művelési ágak szerinti borítottsági és magassági viszonyait 
ábrázoltam. Az erődítési objektumok modellezése a korábban említett árkok és 
állások mindegyikét érintette az összes felsorolt adatforrás felhasználásával, 
alapvetően a geometriai adatokra koncentrálva. Az események feldolgozása még 
nem teljeskörű a hatalmas adatmennyiségre tekintettel, de folyamatosan bővül. 
A hadmozdulatok időbeli kezeléséhez az idő adatok attribútumként történő 
felhasználását és a tér-idő kompozit koncepció egyes elemeit is felhasználtam. A 
rekonstrukció legfontosabb eredményének az adatnyilvántartáson és elemzési 
lehetőségeken túl azt tartom, hogy megállapítottam: ha az “Attila-vonal” egyes 
védelmi öveinek felépítését azonosnak tételezzük fel, akkor a középső öv nem 
épült ki. Ez mindenféleképpen újszerű információt jelent az eddigi hadtörténeti 
ismeretekhez képest. A térinformációs rendszer keretei között rekonstruált 
“Attila-vonal” elhelyezkedéséről egy áttekintő nézetet tartalmaz az 1. ábra.  
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1. ábra: A rekonstruált “Attila-vonal” 
 
Összességében megállapítottam, hogy a térinformatika felhasználásával 
viszonylag gyors, megbízható és hiteles eredményt érhetünk el a hadtörténeti 
folyamatok rekonstrukciójában. A változatos adatok egységes rendszerben 
történő nyilvántartása már önmagában eredményt jelent az analóg 
megoldásokhoz képest. A GIS rendszerek nyújtotta térbeli elemzési, lekérdezési 
és egyéb vizsgálati lehetőségek pedig komoly előrelépést jelentenek. Az általam 
kialakított módszertan és adatgyűjtési stratégia általánosságban alkalmazható a 
hadtörténeti célú térinformációs rendszerek létrehozásának folyamatában.  
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4. Új tudományos eredmények 
 
1. 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: [1] [4] [6] [9] 
 
2. 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: [1] [2] [7] [8] [9] 
 
3. 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.  
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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: [1] [5] [10] 
 
4. 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: [3] 
 
5. 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: [2] [7] [8] [9] 
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5. A tézispontokhoz kapcsolódó főbb tudományos 
közlemények 
 
[1] Juhász Attila (2004): A XIX-XX. századi tábori erődítések a Kárpát-
medencében. Hadtörténeti rekonstrukció térinformatikával. Várak, erődök, 
erődítések 2, TINTA Könyvkiadó, Budapest, p. 160. 
 
[2] Juhász Attila (2007): A special GIS application. Military historical 
reconstruction. Periodica Polyitechnica 2007. 51. 1. pp. 25-31 
 
[3] Juhász Attila (2008): Az idő kezelésének lehetőségei a hadtörténeti GIS 
rekonstrukciókban, Geomatikai Közlemények XII. Megjelenés alatt! 
 
[4] Juhász Attila (2005): Hadtörténeti rekonstrukció térinformatikával. Doktori 
kutatások a BME Építőmérnöki Karán, Budapest pp. 37-41. 
 
[5] Juhász Attila (2001): Térinformatikai szoftverek használatának lehetőségei a 
környezeti és esemény rekonstrukciókban.  
Geodézia és Kartográfia, 2001/6. LIII. évfolyam pp. 21-24. 
 
[6] Juhász Attila (2007): The reconstruction of the Attila-line. New 
Developments and Challenges in Remote Sensing, Proceedings of the 26th 
Symposium of the European Association of Remote Sensing Laboratories  
Millpress, Rotterdam, Netherlands pp. 161-169. 
 
[7] Juhász Attila, Mihályi Balázs (2003): Budapest védelmi vonalainak 
rekonstrukciója (1944). Geodézia és Kartográfia, 2003/6. LV. évfolyam pp. 33-
37. 
 
[8] Juhász Attila, Mihályi Balázs (2004): Második világháborús objektum és 
esemény-rekonstrukció. Acta Agraria Kaposvariensis  Vol. 8, No. 3, 1-9, 
Kaposvár, pp. 35-59 
 
[9] Juhász Attila, Mihályi Balázs (2006): Object and event reconstruction (WW 
II) with GIS. The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing 
and Spatial Information Sciences, Volume XXXVI. Part 2. Commission II.  pp. 
145-149 
 
[10] Juhász Attila, Winkler Gusztáv (2007): Nagyfelbontású űrfelvételek 
használatának lehetőségei hadtörténeti rekonstrukciókban.  
Geodézia és Kartográfia, 2007/6. LIX. évfolyam pp. 23-26. 
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6. Military historical reconstruction with remote sensing 
and GIS (Summary of the thesis) 
 
The military history and the warfare were interesting disciplines all the time; 
most people are interested in the results of the military topics. There are lot of 
publications which dealing with the hungarian military history of the XXth 
century, but usually the authors research the military events only without 
considering the environment and the military objects. A complete reconstruction 
process has to contain these parts, too. GIS is a new possibility to support this 
human discipline because we can reach our goal faster and easier using the 
different data capturing methods considering archive and modern remote 
sensing data. My basic goal was to create an engineering approached, accurate, 
authentic and objective reconstruction using data sources such as topographic 
maps, aerial photographs, space images, GPS data together with human data 
sources like various publications, documentation of archives or personal 
reminiscences. The application of geoinformatics in military history already has 
examples. For example some researchers used it in the reconstruction of 
medieval castles. The topic of my research was the military events of the XIXth 
and XXth century in Hungary and the relevant field fortifications. Based on this 
particular example I developed methodology and a technology sequence that can 
be generally used in military historical reconstruction.  
The complete process has to contain three well separated parts. The 
recostruction of the environment, the military defense objects and the military 
events at the particular period. It is necesarry to accomplish these three steps in 
this logical sequence. The result of the environmental reconstruction is a digital 
basemap. It contains the most important environmental objects (wood, marsh, 
way, railway, settlement, etc) which have influence on the military events. It 
will be the frame of the next two steps. The military object reconstruction is the 
most interesting part because of the large number of various data sources. In 
several cases we can locate only the sign of the defense objects using archive 
aerial photographs and space imagery interpretation. Finally comes the research 
of military events. Regarding the event-reconstruction I investigated the 
solutions of managing the time issue in GIS. I collected the widely known 
concepts developed to solve special problems; there is no general and 
comprehensive solution to manage time. For the geoinformaical analysis of 
military events I used the combination of several concepts. Compared to 
analogue solutions the GIS doesn’t mean a breakthrough in event reconstruction 
(except the animation). 
The created GIS database has to meet the following requirements: 

 The various data with different accuracy and reference system have to be 
managed in a uniform system. 

 Documentary database has to be defined besides the geometrical and 
attribute databases. This documentary database contains the collected 
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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. 

 The GIS database has catalogue and categorize functions, too. 
The resulting GIS is capable of creating a rapid, accurate and objective military 
recostruction. The registry of different information in uniform system is alone a 
significant result. Additionally various queries and analysing opportunities 
become available in the GIS systems.    

7. New scientific results  
 
1. I developed methodology to create military historical reconstruction using 
geoinformatics and remote sensing which contains three main steps: the 
reconstruction of the environment, the military defense objects and the military 
events at the particular period. I researched the parameters of the four main 
components (data capture, data manage, data analysis, data presentation) of 
these steps and defined methods  to reach an engineering approached, accurate, 
authentic and objective result. 
 
2. I created a structured order of GIS and humane data sources by the 
requirements of environmental, military object and event reconstruction and 
defined data capture technology sequence and strategy to reach relatively fast 
and reliable result using mostly archive data sources. I researched the 
possibilities of using modern data sources (GPS, space imagery) in the 
reconstruction process. I determined that the documentation (image, text) 
connected to feature has important functions in the system, thus I 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. 
 
3. At different levels of military historical GIS I drew up the following 
statements: 

a, In transformation of aerial photographs there is no difference between 
the results of  Helmert and affine transformation. Basically the number of 
ground control points – which is critical because of  poor photographic 
quality – determine the quality of transformation. Investigating relative 
small areas (some square kms) with small height differences we can use 
space images as orthophotographs. 
b, For the completeness the database has to contain both regional and 
local levels. Some features have to appear in both level to suit the system 
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functionality. I investigated the expectations of relative and absolute 
geometrical accuracy in these levels. 
c, Three dimensional analysis also has a regional and local level 
depending on the range of the military events. The regional 3D analysis 
which means the investigation of the whole defense system based on 
DTM-50 whilst at local level we have to use DTM with better resolution. 

 
4. I investigated the solutions of managing the time issue in GIS. I collected the 
widely known concepts developed to solve special problems; there is no general 
and comprehensive solution to manage time. For the geoinformaical analysis of 
military events I used the combination of several concepts. I grouped the data 
capturing methods by actuality and temporality and established the concept of  
authenticity as a new quality parameter. 
 
5. Using GIS and remote sensing I reconstructed the field fortification “Attila-
line” which built to defended Budapest in World War II. I created the 
environment of the area in this period, specified the position and attributes of 
defense system parts and the military event locations. The process provides new 
mediate information: if we suppose that the building of the three main zone 
(I,II,III) of Attila-line based on same plans (i.e. tha main part was an antitank 
dike), there was only Attila I. and Attila III. line. 
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