
A HADTÖRTÉNELMI TÉRKÉPTÁR TÉRKÉPTÖRTÉNETI HASONMÁS 
KIADVÁNYAINAK MÁSODIK SOROZATA 

Az 1976. évi könyvhét első napjai
ban hagyta el a sajtót a Hadtörténel
mi Térképtár 6 lapból álló térkép
történeti fakszimile kiadványsorozata. 
Néhány éven belül ez a harmadik ma
gyar hasonmás térképkiadvány-sorozat, 
amely a hazánkról, illetve annak egyes 
tájairól készült régi térképek hason
másainak forgalomba hozásával te
remt bensőséges kapcsolatot a régi tér
képek és kedvelőik, tanulmányozóik, 
gyűjtőik között. 

Az úttörés érdeme ezen a téren — 
kétségtelenül — az Országos Széche
nyi Könyvtáré, illetve a Helikon Ki
adóé és a Kartográfiai Vállalaté. Az 
utóbbiak jelentették meg elsőként — 
Cartographies Hungarica I. címen —, Ne
mes Klára válogatásában, az 1528 és 
1778 között eltelt 250 év során hazánk
ról megjelent legszebb térképek ha
sonmásait. Ebből a negyed évezredet 
felölelő korszakból, amikor a királyi 
Magyarország területének nagyjából a 
fele török megszállás alatt volt, az er
délyi fejedelemség egésze pedig a tö
rök szultánok kénye-kedvének kiszol
gáltatva kereste a legkisebb politikai 
és katonai nyomás megvásárolhatásá-
nak lehetőségét, számos, hazánkat áb
rázoló térkép maradt reánk. Közülük 
azonban kevés származik magyar al
kotótól. Ebben az első sorozatban 
egyedül Lazarus Rosetus (Lázár kano
nok, közismertebben Lázár „deák") 
1528. évi „Tabula Hungáriáé . . ."-ját és 
Zsámboky János bécsi egyetemi tanár 
1*571. évi Magyarország térképét készí
tette hazánk fia. 

A magyarországi régi térképek ha
sonmás kiadásának második sorozata 
(4 térképlap) a Hadtörténelmi Intézet 
kiadásában jelent meg. 

Az eddig említett két sorozat térké
pei (kettő kivételével) nem magyar, 
csak Magyarországot ábrázoló map
pák. Mint „hungarica" anyag érdekel
nek bennünket, sőt nagyon is értéke
sek mind földrajzi, mind kartográfia-, 

had- és köztörténeti szempontból, de 
nem tudják feledtetni azt a tényt, hogy 
a régi térképeket szerető közönség eze
ken a példányokon keresztül még min
dig nem lát bele a XVI—XIX. száza
di magyar mérnöki, illetve földmérői 
és térképészi tevékenység mesterség
beli titkaiba; ily módon nem ismerheti 
meg annak sem módszereit, sem ered
ményeit. Ezért üdvözöljük különös 
örömmel a Hadtörténelmi Térképtár 
vezetője, Csendes László alezredes vá
logatta, legújabban megjelent harma
dik sorozat hat hasonmás térképlap
ját. Véleményünk szerint ez a váloga
tás az egész kiadványsorozatot a várt 
leghelyesebb útra segítette. 

A jelenlegi kiadványsorozat ugyan
is időrendileg — bizonyára tekintettel 
az 1975-ös kettős Mikoviny-jubileum-
ra (születésének 275., halálának 225. 
évfordulójára) — három nagyon szép 
Mifcouiwy-mappával kezdődik. 

Hont vármegye Mikoviny szerkesztet
te térképéből a Hadtörténelmi Térkép
tár két kifogástalanul szép példányt 
is őriz. Ezek egyike az első térképlap. 
Mindkettő Bél Mátyás nagy földrajzi 
műve számára készült, a G. D. Chr. 
Nicolai-féle rézmetszetről. A megye
határok kézzel színezettek. Nagyságuk 
55X40 cm kül-, illetve 52X38 cm bei-
méretű. Megállapítható, hogy az ebben 
a sorozatban sokszorosított Hont vár
megye térképe nem a Bél-féle kötetből 
való, a hajtogatás nyoma ugyanis a 
lapon nem látható. Mivel pedig ere
detije a bécsi Kriegsarchiv gyűjtemé
nyéből került hozzánk (jelzete: B. IX. 
a. 622), nyilvánvaló, hogy eredetileg — 
a XVIII. században — az Udvari Ha
ditanács térképgyűjteményének darabja 
volt. 

A térkép kartográfiai megbízhatósá
gát Mikoviny Sámuel asztrogeodéziai 
észlelései biztosítják; hogy az a rézbe 
metszés során nem torzult, a metsző, 
Nicolai érdeme. A metszet finom dom
borzatrajzát a hasonmás-nyomat kel-
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lő érzékelhetőséggel, sőt talán az ere
detit is meghaladó finomsággal adja 
vissza. A metszet 1734—1735 táján ké
szült, 1:165 600 méretarányban. 

A sorozat második darabja Észak
nyugat-Magyarország térképe. 1739-ben, 
a pestisjárvány idején készült, hogy a 
hatóságok feltüntethessék a veszedel
mes járvány miatt elrendelt zárlatok 
(karanténok) határvonalait. Mindez a 
térkép feliratából is kiolvasható. 

Ez a térkép 83,7X75,7 cm kül-, il
letve 80X71 cm belméretű. Jelzete: 
B. IX. a. 537. Méretaránya: 1:216 000. 

Ugyanez a mappa Bécsben is meg
található az Albertina gyűjteménynek 
abban a kollekciójában, amely VI. Ká
roly német-római császár (mint ma
gyar király III. Károly) személyes 
használatára készült. A bécsi példány 
azonban olyan sötét rajzú, hogy rész
letesebb tanulmányozásra alkalmatlan. 
A Hadtörténelmi Térképtár példányá
nak rajza ezzel szemben nagyon tisz
ta, nagyon szép és jól olvasható. Ha
sonmás példányáról elmondható, hogy 
a sokszorosított másolatok az eredeti 
példány szépségét és tökéletességét is 
felülmúlják. 

E térképet Mikovinynak egy felte
hetően saját kezű rajza díszíti. Tárgya 
szerint Mikovinyt és segédjét ábrá
zolja, földrajzi helymeghatározás köz
ben. A térképet tulajdonképpen ez a 
nagy gonddal kidolgozott, tudomány
történeti vonatkozásban különösen je
lentős ábra teszi fölöttéb értékessé. 

A jász és kun kerület térképe a je
len sorozat harmadik darabja. A térkép 
jelzete: B. IX. a. 623., 72,5X53,5 cm 
kül-, illetve 68,5X52 cm belméretű. 
Tájolása, miként azt egy oda rajzolt 
mérnöki iránytű mutatja, északi. Mé
retaránya kb. 1:121 500. A települések 
közti légvonalbeli távolságok ezt a mé
retarányt általában pontosan tükrözik. 

Az igen jó karban levő, mértéktar
tóan színezett térkép kerete mentén 
Szolnok, Apc (Abtz), Tótfalu, (Kál-) 
Kápolna, (Tápió-) Szent Mártony, Űj-
szászi stb. települések ábrái helyez

kednek el. A sötétbarna határvonalon 
belül fekvő „Jász falvak" a követke
zők: Fél Szaru, Árok Szállás, Gál Sz. 
György, Jász Berény, Pr.(aedium) Aga, 
Boldog Asszony halma, Jász Dósa, Pr. 
Négy Szállás, Jákóhalma, Mihálytelek, 
Jász Apáti, Kis Ér, Alsó Sz. György, 
Jász Ladány és Pr. Boldogháza. 

A falvak és városok helyszínrajz-
szerűén, Mikoviny jól ismert modorá
ban kerültek a térképre. Szolnok vára 
alaprajzszerűen tűnik fel. Hatvant ez 
időben még városfal övezi. A főbb 
épületek, az erődítmények és a várost 
védő falak élénkpiros színűek. 

A jász kerület XVIII. századi álla
potának ez a mappa a legtökéletesebb 
térképe. A kerület legnépesebb és köz
igazgatásilag is első városa, miként a 
térképen egy szalag felirata hirdeti, 
„Jaz Bereny Jazigum Sedes Primaria", 
azaz: „Jászberény, a jászoknak rang
ban legelső szállása". A térképlap al
jára Mikoviny a város látképét is oda 
rajzolta. Ez jól sikerült alkotás, sok
kal kevésbé a mappa bal alsó sarká
ban levő, talapzaton álló kőpiramis 
köré összpontosuló, allegorikus jelene
tet ábrázoló parergon. A tengerész-
távcsövön a távoli falvak templomtor
nyait megcélozgató nőalak a földmérés 
nemtőjét szimbolizálja. Az elő- és hát
térben pásztorjelenet, legelésző álla
tokkal, pásztorral és komondorral. Ez 
a jelenet művészien fonódik össze 
Jászberény látképével. 

Igen szerencsés választás volt a Mi-
koviny-mappák után a , vele egykorú 
Fucker András tokaji térképét illesz
teni a sorozatba negyediknek. (Mérete 
29X35,5 cm.) Azért volt szerencsés a 
választás, mert így közvetlen összeha
sonlítás tehető Mikoviny Hont megyé
je és Fucker Tokaj, Tar cal, Tállya és 
Mád környéki lapja között. Kétségte
len, hogy Mikoviny mappájáé az el
sőség, de ne feledjük azt sem, hogy 
ezen a Hont megyei lapon a dombor
zat rajzának elsőrendű kivitele Nico
lai érdeme! Fucker kortársa volt Mi-
kovinynek. Foglalkozása szerint eper
jesi származású kereskedő, aki 1717-
ben Jénában jogot, matematikát és 
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geometria practicát is tanult. Kétség
telen, hogy volt valamelyes szaktudá
sa a térképkészítéshez is. 

Elsőnek Sáros vármegye térképét 
készítette el: 1733-ban már kereske
delmi forgalomban volt. Fodor Ferenc 
szerint nem lehetetlen, hogy ez a leg
első magyar térkép, amelyet magyar 
földön is nyomtattak ki. (Fodor: A 
magyar térképírás. 1. k. Budapest, 
1952. 76. o.) Ez a feltevés azonban na
gyon problematikus: Fodor szerint 
ugyanis ennek a térképnek egy erede
ti példánya az Országos Széchenyi 
Könyvtár Térképtárának tulajdona, 
egy első kézből készült másolata vi
szont a keszthelyi Festetics levéltár 
tulajdona volt. Ha ez így igaz, akkor 
e másolatnak is az OSzK térképgyűj
teményébe kellett volna kerülnie! 

Fucker mindkét térképe átmenet a 
látkép és az igazi térkép között. A he
gyeket halmocskák jelzik, ÉNY-i meg
világítással. Tájolásuk északi. A tér
kép alján látható alakok ügyes kezű 
kezdő grafikusra és metszőre vallanak. 

ötödikként Bartholomaeides László 
1790-ben készült és 1806-ban kiadott 
Gömör megyei térképéről kell szól
nunk. Ez a munka térképnek is, de 
metszetnek méginkább, meglehetősen 
kezdetleges; szerkesztője saját maga 
metszette. Valószínűleg első ilyennemű 
kísérlete lehetett, mégis helyes volt 
ezt a mappát is a jelenlegi kiadvá
nyok közé sorolni. Bartholomaeides 
szóban forgó térképe ugyanis több 
szempontból is figyelmet érdemel. 

Mindenekelőtt tartalma miatt. A fö
löttébb kezdetleges rajzú, de kartográ-
fiailag helyesen megszerkesztett térké
pen falvak (tornyot viselő köröcskék
kel), várak, városok, parochiális és ki
sebb falvak, puszták, tanyák, hámorok, 
papírmalmok, savanyú források, köz
utak, postaállomások, járási határok 
láthatók, a jobb alsó sarokban pedig 
a megye nemzetiségi csoportjai vonul
nak fel, tudományosan is elemezhető 
és feldolgozható, egyébként azonban 
ilyen kezdetleges rajzokon. Az ábrá
zolt személyek (balról jobbra) a kö
vetkezők: cseh leányok (?) Balog köz

ségből, rimaszombati parasztasszony, 
jobbágy a megye déli részeiből, viasz
árus Balog község környékéről, kecs
kepásztor a Garam völgyéből, jobbágy 
ugyanonnan. 

A térképlap alsó negyedében talál
juk az aggteleki barlangról a legelső 
sokszorosított térképet, 1:5 600-as mé
retarányban. Primitív ugyan a rajz, 
de a barlangjáratok mellé írt szá
mok és hosszabb feliratok a tájékozó
dást biztossá teszik. Az „Ag" szótag 
egy „g"-vel a térképen nem elírás, ha
nem annak bizonyítéka, hogy a barlang 
környékét az avarok szállták meg. Az 
,,ak" = „ag" altáji török szó; jelentése: 
„fehér, fényes, ősz". Ak (ag-)telek tehát 
az ómagyarban — vagy avar nyelven 
— „fehér telek" jelentésű, amit a fehér 
dolomit környezet magyaráz. (V. ö. : 
kirgiz: ak-szakal = ősz szakállú = bíró.) 

Végül a hatodik lap az 1766 és 1785 
között készült I. katonai felvétel lap
jai közül a mohácsi csatateret és kör
nyékét feltüntető 1:28 800-as méretará
nyú szelvényt ábrázolja. 

Az I. katonai felvételről Borbély 
Andor és Nagy Júlia kitűnő összefog
laló ismertetése óta annyian és any-
nyiszor írtak, hogy ez a nagyszerű, a 
maga korában európai vonatkozásban 
is élvonalban állónak számító vállal
kozás ma már közismertnek mond
ható. Ezért a mű taglalását e helyütt 
mellőzzük. Ellenben emeljük ki azt, 
hogy a szelvény sokszorosítása mind 
térképrajzában és felirataiban, mind 
színeiben olyan tökéletesen sikerült, 
hogy feltétlenül jobbnak, tudományos 
vizsgálódás céljára használhatóbbnak 
ítélhető az eredetinél. 

E szelvény láttán önkéntelenül fel
merül e sorok írójában a gondolat: 
nem jött-e el az ideje annak, hogy 
Kogutowicz Károly, néhai szegedi 
egyetemi tanár és Györffy István pro
fesszor kiváló néprajztudósunk közel 
60 évvel ezelőtti kezdeményezései után 
most keressük meg a lehetőséget, hogy 
a hazánk területét ábrázoló szelvények 
hasonmásai — önálló sorozatként — 
mielőbb megjelenhessenek. Nem nehéz 
megjósolni, hogy a kiadványnak óriási 
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tudományos, pedagógiai és erkölcsi si
kere lenne, mindemellett anyagilag 
sem lehetne ráfizetéses a vállalkozás. 

További javaslatként említem: a vá
logatással összegyűjtött kiadványsoro
zatokat — a kiadóktól függetlenül — 
helyes lenne egységes címmel (pl. 
„Cartographia Hungarica I, I I , . . . " stb.) 
megjelentetni. Nem vagyunk olyan 
nagy ország, hogy minden könyvtá
runk, térképtárunk címében is elkü
lönülő önálló sorozatban ismertesse 
szép, régi térképeit. Ha a térképek 
mellé (a borítékba, tasakba) elhelye

zett tartalomjegyzék feltüntetné a ki
adó intézmény nevét is, minden félre
értés elkerülhető lenne. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy 
a régi magyar térképek e harmadik 
sorozata a leghelyesebb útra vezette a 
„Cartographia Hungarica" típusú ki
adói vállalkozásokat. A Magyar Nép
hadsereg Térképészeti Intézete pedig 
— a sokszorosítás terén — olyan első
rangú munkát végzett, amely minden 
vonatkozásban világszínvonalon áll. 

Bendefy László 


