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A BÉCSI KRIEGSARCfflVBAN 

A levéltárak, térképtárak gyűjteményei gyakran szolgálnak meglepetéssel a kuta
tóknak. A „régiségek" tárházaiban évszázadok miiltán is fellelhetők mindaddig nem 
értékelt — vagy csak csupán egy-egy szakterület kívánalmát kielégítően vizsgált — 
iratok, térképek. Ma is számtalan írás tanúsítja olyan anyagok feltárását, amelyek 
évszázadok óta várattak magukra. Magyarország térképtörténeti irodalma nem 
büszkélkedhet különös feltárásokkal, pedig minden bizonnyal lehetne előbbre lépni. 

Az itt bemutatásra kerülő három térkép olyan, mint csepp a tengerben. Kiválasz
tásuk nem tudatos; egy témakör — nevezetesen az egykori térképek jelkulcsa — 
kutatása során kerültek felszínre a bécsi Kriegsarchiv Kartenabteilung gazdag gyűj
teményében. 

Az ismertetendő térképek sorrendiségét nem értékük, hanem a leltári jelzet száma 
szerint határoztuk meg. 

General Carte Von Königreich Hungarn in VIII. gezeichneten Blättern, aus der 
Aufnahme reduzirt und gezeichnet im Jahre 1784 et 1785. von Lieut: Fr. Geiger. Mas
stab: 1" 1 1/4 deutsche Meile (1:345 600). 

A színes, kéziratos térképmű B IX a 514 sz. jelzettel található a Kriegsarchiv térkép
gyűjteményében. A térkép szerkesztője és rajzolója 1783—84-ben alhadnagyként 
19 szelvényt mért fel — az első katonai felmérés során — Baranya, Fejér, Somogy, 
Tolna, Trencsén, Túróc, Veszprém, valamint Zala vármegyékben. 

A nyolc 68X48 cm-es szelvényből álló térképművön a hálózatnak csak grafitceru
zával szerkesztett nyomai lelhetők fel. A téglány formátumú hálózat alapján az el
ső katonai felmérés szelvényeinek tizenkétszer kicsinyített változatát szerkesztette 
fel Geiger hadnagy. 

A tartalmas, vízrajzban rendkívül gazdag térkép nem tekinthető kész munkának, 
amit jelentős területen a domborzati rajz hiánya igazol. Nem tudjuk, miért nem fe
jezte be a szerző munkáját, de az biztos, hogy teljessé tétele esetén a XVIII. század 
kiemelkedő térképei közé sorolta volna szakirodalmunk, elsősorban meglévő dom
borzati ábrája miatt. A helyenként művészien megrajzolt pillacsíkos domborzat rajza 
szinte térhatású. 

Nem tüntette fel Geiger a jelkulcsot sem, pedig indokolt lett volna. így pl. a falvak 
többségét 1 mm átmérőjű piros körrel jelöli, nagy ritkán keresztet is rajzol föléje, 
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néhány helyen a templom ábráját alkalmazza. Nincs magyarázat a különbözősé-. 
gekre. 

Geiger térképéhez áttekintő szelvényező táblázatot is mellékelt, bár annak tartalmi 
értéke — térképész szemmel vizsgálva — kezdetleges, szakszerűtlen: a 3X3 téglány 
formátumú szelvénybe ugyan bejegyezte a rajtuk fellelhető legjelentősebb települések 
egyikét, de a helység szelvényen belüli elhelyezkedésére nem utalt. A kilenc szelvény 
a következő: 1. Pressburg, 2. Caschau, 3. Munkács, 4. Ofen und Pest, 5. Gross-
Wardein, 6. Nagy Banya, 7. Fünfkirchen, 8. Arad, 9. megnevezés nélkül, csak a 
szelvényszám került feltüntetésre. 

Bár szakmai körökben néhányan Geiger hadnagyot magyarként említik — talán az 
első katonai felmérésben való részvétele miatt —, térképe ezt nem igazolja. Ezt bizo
nyítandó indokolt kiemelni a szelvényeken feltüntetett településnevek közül néhá
nyat betű szerinti hűséggel: Veszprém, Nagy Wasony, Tot Vasony, Balaton Wiz, 
Tyhan, Vörös Berény, Günz ung. Köszög, Pesth, Marton Vasár, Lovas Bering és vé
gül Stuhlweissenburg ung. Székes-Fej ér-Vár. A magyaros és magyartalan írásmód 
váltakozása ellenére az összeállított „országtérkép" léte a fontos. Hogy milyen alap
térképeket használt fel a szerkesztő, nem lehet tudni, de annyi bizonyos, hogy a ko
rábbi felmérés során szerzett tapasztalatait, valamint kapcsolatait felhasználta. 

Összegezésül leszögezhetjük, hogy a térkép rajzi — tartalmi — hiányosságai ellené
re Magyarország térképtörténete egy eddig feltáratlan térképi ábrázolással gazdago
dott. 

Gesamt-Ungarn. (Karte des Königreiches Ungarn mit den angrenzenden Ländern 
20 gez. Blätter [unvollendet]. Dieses Kartenwerk ist eine Reduktion der Josefinischen 
Landesaufnahme [1782—85] auf 1/8 Grösse Siehe nr. 1127. Jedes Blatt enthält 12X12 
144 Sektionen der Josefinischen Aufnahme.) 

A térkép címe a nyilvántartó könyvben valamikor bejegyzettek szerinti. 
A húsz térképszelvény — szelvényenként 95X64 cm — színes, kéziratos. Méret

arány 1:230 400, a Kriegsarchiv Kartenabteilung gyűjteményi jelzete B IX a 516. 
A szelvényeken piros színnel ábrázolt hálózat az első katonai felmérés szelvénye

zésének kicsinyített méreteiben készült. 
A térkép készítője a domborzati formákat a szürke szín tónusaival igyekezett kife

jezésre juttatni. A helyenként látványos domborzatábrázolás ellenére a próbálkozás 
nagyon kezdetleges és a térkép használóját inkább zavarja, mint segíti. Az utak kettő- i 
illetve egyvonalas ábrázolással kerültek feltüntetésre a jelentősebb települések kö-: 
zött. Gondosan ábrázoltak a megyehatárok, az egyezményes jelen túl más-más szín 
aláfestéssel. 

Biztosra vehető, hogy a térkép szerkesztője felhasználta az első katonai felmérés; 
szelvényeit. Feltevésünket nem csupán a hálózatból eredő következtetésre alapozzuk, ; 
hiszen az első felmérésnél pontatlanul — hibásan — írt számos település megnevezése, 
betű szerint itt is ugyanúgy szerepel. Mint a nyilvántartó címleírásból is kitűnik, a-
térkép befejezetlen, főként az erdélyi rész hiányos. Az első felmérés szelvényeinek; 
felhasználását igazolja a szerkesztés és pl. a települések részbeni felszerkesztése; aj 
vízrajz, a domborzati alapszín. Hiányzik a részben elkészült területen a települések; 
ábráján a falu neve, nincs feltüntetve az úthálózat, a megyehatár, valamint az erdők; 
térképi jele. 

Az ábrázolások, valamint a feliratok arra engednek következtetni, hogy legkeve
sebb 3 személy rajzolta a térképet, ami helyenként szembeötlően feltűnik. 

A térkép rajzolói a települések — falvak — földrajzi helyét hol üres, hol kitöltött 
körrel ábrázolták, a befejezetlen részeken viszont templomábrákat alkalmaztak. 
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Nyíregyháza környékét ábrázoló részlet a Gesamt-Ungarn. (Karte des 
Königreiches Ungarn...) (B IX a 516) című térképből 
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A nevek feliratánál helyenként az „y" helyett „i" szerepel, vagy fordítva. (Giömrö, 
Niarégyház, Pétery stb.) 

A romokat „rudera" felirat jelöli, (ábrája olyan mint a falvaké), a csárda, halom, 
puszta, valamint a hegy megnevezések hibátlan magyarságúak. Előfordul kettős 
megírás is, így pl. Dunakeszi É-on a Duna mentén „Überfuhr" valamint „Rév" felirat 
is jelöli az átkelőhelyet. Ennek alkalmazása sem következetes, mert Soroksár D-en 
csupán Überfuhr olvasható. 

Meglepően hiányzik számos helyen a várak, kastélyok feltüntetése, ugyanakkor 
Buda-, illetve Pest D-en „Pulver Magazin" valamint „Lager Magazin" olvasható. 

A nagyobb folyóknál német megnevezéssel utalnak azok nevére „Donau Strom", 
„Theis Flus" stb. 

Több helyen olvasható „Schantz" megírás, de azok pontos helyére, kiterjedésükre 
nincs jelölés. Feltűnően aprólékos munkára utal Nyíregyháza-D, valamint -Ny 
területén a jelentős kiterjedésű tanyacsoport — később „bokorvilág" megnevezéssel 
ismert — ahol is 62 tanyát ábrázol a térkép, a tulajdonos nevének feltüntetésével. 

Jelkulcs a térképhez nem készült, de mint a fentiekből is kitűnik, a szegényes áb
rázolásmód nem is indokolja. 

Összegezve a térkép tartalmi értékét leszögezhetjük, hogy a méretarány szabta 
lehetőséget a térkép készítői nem használták ki, nem alkalmazták az ekkor már köz
ismert jelkulcsi jeleket, így az ábrázolás elnagyolt. Bizonyosra vehető, hogy térké
pész szakemberek megtekintették a részben elkészült munkát és véleményük arra 
késztette a készítőt, hogy feladja tervét a munka további folytatását illetően. 

Geographische Charte des Königreichs Hungarn. Aufgenohmen unter der Direction des 
Herrn Obrist von Neu in den Jahren 1782, 83 und 84. 

A fenti címmel készült térképmű 43 szelvényből áll — szelvényenként 63X47 cm 
méretű —, színes, kéziratos változatban található a Kiiegsarchiv Kartenabteilung 
gyűjteményében, jelzete B IX a 528. 

A címlapon került feltüntetésre az „Erklärung der Zeichen" 64 jelkulcsi jellel, 
valamint tizenhét alkalmazott rövidítés magyarázatával. I t t található a méretarány
leolvasó vonalzó német mórföldben, valamint órákban ábrázolva. Az átszámított 
méretarány 1:192 000. A tartalmában gazdag, színeiben látványos térképet jól 
egészíti ki a „halmocskás" domborzatábrázolás. A nyugati megvilágítású halmok 
pasztell színskálája jól érzékelteti a hegyek lankásabb — meredekebb vonalait. 
A térképrajzoló hozzáértését igazolja a domborzat plasztikus kifejezési módja, vala
mint a piros, kék, barna és fekete színek alkalmazásával elért jó áttekinthetőség. 
A piros szín árnyalati különbségével választódik el a posta- és országút. Bár a jel
kulcsi ábráknál a malom jele kör, szabályosan rárajzolt hat ággal, a térképen legin
kább nyolc-tíz ággal ábrázolják. (Rengeteg malom feltüntetésére került sor. így pl. a 
Bakony és Balaton-Felvidék területén több, mint ötven malom ábrája található.) 
Ugyanitt néhány „Glashütten" (üvegfúvó hely) is feltalálható. Hiányzik a jelkulcsi 
ábráknál a híd, erdő, vendégfogadó (W.h.), valamint a rom jele, illetve megírása, a 
térképen mégis megjelennek, nem kevés helyen. Nagyszámú „Rudera" (rom) jelölést 
ós feliratot tartalmaz a térkép — a Bakony és Balaton-Felvidék területén több mint 
húszat — és külön jel hívja fel az értékelő figyelmét a valamikori települések helyére. 

A térkép tervezőjének, szerkesztőjének és rajzolójának személye ismeretlen, de 
valamelyikük minden bizonnyal magyar volt. Alátámasztja feltevésünket az éke
zetekalkalmazása, valamint a „cz"(Herczeg, Marczhali, Tarczhal)és „ th" (Erzsébeth) 
korabeli írásmódja. Pécs ábrájánál Péts oder „Finfkirchen", a Balatonnál „Balla
ton" és „Blatten-See" betűhibás feliratok olvashatók. Érdemesidézni néhány olyan 
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„Szállások" sokasága Kecskemét és Nagykőrös környékén a Geographische 
Charte des Königreichs Hungarn (B IX a 528) című térképen 
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településnevet, amelyek térképi felirata képet ad a térképkészítők hovatartozásáról. 
Igyekeztem olyan neveket kiválasztani, melyek írása (megértése) a nem magyar szá
mára rendkívül nehéz. Az idézett neveket „betûhelyesen" így találjuk a térképen: 
Sz.Király Szabadgya, Latzháza, Iszka Sz. György, Ráczkeresztúr, Szabat Baty-
tyán, Félegyházai Kortsma, Czibakháza, Sz. Király Puszta, Taksony, Lovász 
Berény, de olvasható ilyen is ; Kutya Kaparó Csárda, vagy Székesfehérvár Ny-on 
Tsatorna (Canalis). Szolnok D-en a Tisza felirata viszont így olvasható : Teyss Fluss. 

A XVIII. században, vagy az azt megelőző időben készült térképek méretarányu
kat, ábrázolásmódjukat tekintve messze elmaradnak a most bemutatott térképtől. 
A címlapon található jelmagyarázat és magyarázó felirat korában egyedülálló, hiszen 
a mérnökképző akadémia 1793-ban közreadott tankönyve is csupán negyvenöt tér
képi jel — jelkulcs — ábráját tartja szükségesnek az egyezményes ábrázolással ké
szült térképek „olvasásához". Igaz, kiegészítésül hozzáfűzi a tankönyv szerzője, 
hogy amennyiben olyan tárgyakat szükséges ábrázolni, melyekre kiadványában uta
lás (jel? jelzés) nincs, azok térképi ábráját úgy kell feltüntetni, hogy a térkép haszná
lója a terepen fellelhető építménnyel azokat azonosítani tudja. Külön utalás történik 
arra, hogy ezeket a jeleket a jelmagyarázatban kiemelten szükséges feltüntetni. 

Az itt értékelt térkép egykori ismeretlen szerkesztője gondosan ügyelt az ábrázolt 
jelek magyarázatára. Külön jelet kapott a templom nélküli falu, de vallási felekeze
tenként is más-más ábrázolás utal a templomokra. Említést érdemel — bár ez bizo
nyára a térkép szerkesztőjének egyéni véleményét tükrözi — hogy míg a katolikus, 
görögkatolikus templomok ábrái a 9—10. helyen kerültek ábrázolásra, az evangélikus 
és református felekezetre utalók sorrendben az 50—51. helyen találhatók, ezt követik 
a zsinagógák. 

A bányák megkülönböztetésére nyolc különböző jel hívja fel a figyelmet. Az arany
mosóhely külön jelet kapott. 

Külön figyelmet érdemel a „Wo ehmals Dörfer gestanden" (ahol egykor falu állott) 
felirat, illetve térképi jel. 

Hosszú időn át és a most vizsgált térképen is, az „ X " formában rajzolt két kard 
ábrája csupán csatahelyet jelzett. Az 1800-as évek elejétől azonban kettős tájékozta
tásul szolgált. Korábban a két kard rajza váltakozva fordult elő : a térkép készítőjé
nek tetszése határozta meg, hogy a kardok „hegye" északra vagy délre mutatott. 
Lipszky 1806-ban megjelentetett „Mappa Generalis Regni Hungáriáé Partiumque 
adnexarum Croatiae, Slavoniae, e t c . . " térképén a győztes csaták esetén a kardok 
„hegye" felfelé, vesztes csaták esetén lefelé, mintegy „földbe szúrva" került ábrázo
lásra. 

A malom ábráját (kör, és szabályos távközben merőlegesen rárajzolt hat vonal) 
hétféle magyarázó felirat egészíti ki, a felhasználásra történő utalással. 

A jelmagyarázat a határábrázolások jelével befejeződik. 
A tanyák (szórt települések) egykori létét hűen tükrözi a „Kecskeméth", „Nagy-

Körös", „Félegyháza" térségében ábrázolt, megnevezés nélküli „Szállások" sokasága. 
Székesfehérvár településábrájánál a keresztbe tett kardok ábráján túl a következő 

feliratok olvashatók: Stuhlweissenburg, Székes Fejervar, Bilyhrad. Pécs megírásá
nál; Stadt Péts, Finfkirchen került feljegyzésre. A Weszpróm felirat alatt „vesztőhely" 
ábrája látható. 

Mohács Ny-on a kardok alatt 1526-os, valamint 1687-es évszám látható. Ennek 
közelében található az „alt Nyarad" (elpusztult Nyárád) helyének feltüntetése a fel
iraton túl egyezményes jellel is. 

Buda ábrája alatt a kardok évszám feltüntetése nélkül láthatók. Pest helyrajza 
körül és az attól D-re lévő területen gémeskutak ábrájának sokasága hívja fel a tér-
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képolvasó figyelmét az egykor vízben szegény területre. Bár a Duna bal partjához 
közel vagyunk, mégis, Soroksár, Taksony, Bugyi térségében tömegével láthatók. 

A XVIII. század — és az azt megelőző idők — kis méretarányú térképei közül a 
tartalom és a rajzi kivitel értékelése alapján az eddig ismert legjobbnak mondhatjuk 
ezt a 200 évvel ezelőtt készült térképet. Nem túlzás kijelentenünk, hogy ez az ország
térkép „mérföldkő" a térképszerkesztés és kartográfiai munkák sorában. A méret
arány szabta határok adatgazdag kihasználása, valamint a tetszetős ábrázolási mód 
érdemessé teszik e mappát arra, hogy a korszak kutatói vizsgálat tárgyává tegyék 
és felhasználják. 


