
Válogatás a Balatonkörnyék 
régi térképi ábrázolásaiból 

HRENKÓ PÁL 

A Balaton legrégebbi térképi képe 

Magyarország első elfogadható és eléggé részletes 
térképi ábrázolását Henricus Martellus Germanus 
Balkán-félszigetet ábrázoló térképén találjuk. Kb. 
1 : 2 000 000 méretarányú kéziratos lap, a firenzei 
BibliotecaNazionaleban van. Valószínűleg 1490 körül 
(1493 előtt) Rómában készült. Adatai Francesco 
Rossellitől származhatnak, aki egy évtizeddel koráb
ban Mátyás király szolgálatában Budán dolgozott.1 

Martellus térképén látjuk a Balaton első térképi 
ábrázolását (1. ábra). 

A tó neve „balatvnio palus" (Balaton-mocsár). 
Megtört hosszú alakja ,fiiba real" (Székesfehérvár) és 
„ pruck" (Brück an der Leitha), illetve ,^achano" 
(Zákány) és jhahespurg" (Radkersburg) között hibás 
tájolásban mutatkozik. Korai keltéhez mérten meg
lehetősen vázlatos ábrázolás, de nem látunk jobbat 
némely későbbi térképen sem. 

Megtaláljuk a Balatont Martellus Közép-Európa 
lapján is ,j>alatonia lacus" (Balaton-tó) néven2, ezen 
azonban a tó hosszanti képe csonka. 

Martellus Balaton-ábrázolása csakis korai kelténél 
fogva érdekelheti a kutatót. A térkép az évezredes 
távlatban rekonstruált ptolemaioszi táblákat felváltó 
modern térképek egyike. A reneszánsz Magyarország 
képét vázolja fel a legfontosabb földrajzi elemekkel. 

És ezek sorából nem maradhatott ki a Balaton, 
amelynek ptolemaioszi elnevezését Mátyás király 
krónikása, Bonfini ez időben bírálgatta. 

A Lázár-térképi Balaton 

A közismert Lázár-térkép3 négyszázötven éves 
színezett fametszet. Főszerzője Lazarus (Rosetus) ér
seki titkár, aki egyetlen ismert munkatársával, Jacob 
Ziegler matematikussal 1514 nyarán dolgozott a tér
képen. Valószínűleg részt vett a munkában Johannes 
Nissenus csillagász is, aki 1514-ben állt Bakócz érsek 
szolgálatába4. 

A térkép szerkezetének vizsgálata arra enged kö
vetkeztetni, hogy az országlap több felmérési térkép 

összeillesztésével állt össze. Az összeillesztést bizonyá
ra a kiadók végezték, mert a munka közben olyan 
csatlakozási hibák keletkeztek, amelyek a helyisme
rettel bíró magyar szerzők figyelmét nemigen kerül
ték volna el. 

Az északi és a déli országrész összeillesztési hibája 
a Balaton megtört alakjában szemmel láthatóan is 
megmutatkozik5. A konstrukciós torzulás súlyos tá
jolási hibával párosult a térkép 90°-os (az óramutató 
járásával ellenkező irányú) elfordítása által. Ezt a hi
bát is bizonyára Bécsben vagy Ingolstadtban követték 
el, amikor a kéziratos alapanyag a mohácsi csatavesz
tést követően nagy sietséggel kiadásra került. 

A kis méretarányú (kb. 1 :1 200 000) térkép nem 
sok részletet bír el. A pontosságot sem szabad mai 
mércével mérni. Azonban a tó megtört alakjától és 
elfordított tájolásától eltekintve, a Balaton tájának 
legelfogadhatóbb korabeli ábrázolása áll előttünk. 

A Tihanyi-félsziget szigetkénti ábrázolását írhatjuk 
a nagyvonalú helyszínelés vagy egyszerűen a rajzolás 
rovására. A tó hossza a szerkesztési korrekcióval 
számolva elfogadható, szélessége nagyvonalúan túl
zott6. 

Az ábraképek látrajzi színezetű jelképek. A lövöldi 
(Városlőd) karthauzi kolostor korabeli képén látott 
központi épület (templom? ) homlokzatának a tér
képi ábraképpel való hasonlósága jól példázza ezt. 
Más a helyzet az ablakrések alatti körjellel. Ez nem 
ablak, hanem a település szerkesztett helyének meg
szokott jelölése. Bizonyításul hozhatom fel a körjelek 
helyzetének változásait7. Ugyanis, ahol a település
ábra szabadon áll, ott a körjel az ábra közepén van, 
ahol az ábra szorított helyzetű, ott különböző helye
ken, így Buda és Pest ábráinál a Duna-parti küszöbön, 
öskünél a toronygombon, Kunszentmiklósnál pedig a 
két torony között a levegőben. 

Veszprém ábraképe csak nagyvárosi jellegét.mutat
ja. A hegyi várak, megerősített helyek ábrái inkább 
típusjelek, kevés látrajzi színezettel. Természetesen a 
fametszés az eredeti rajz finomságát nem adhatta 
vissza, ezért a jelképek változatossága mögött további 
eredeti részleteket (lakótorony, templom, városfal 
stb.) kereshetünk. 
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1. ábra. A Balaton legrégebbi térképi ábrázolása és megírása. 
Részlet H. M. Germanus 1490 körüli kéziratos Balkán-lapjából 

(Bibi. Naz. Firenze, Stegena L. gyűjt.) 

Abb. 1. Die älteste Topographie und Beschreibung des Bala
tons. Teil von dem handschriftlichen Balkan-Blatt von H. M. 
Germanus um 1490 (Bibl. Naz. Florenz, L. Stegens-Coll.). 



Alaptalan váddal illetik a névrajz németesítésével 
Tannstettert. A névírás nagyon hűen közli az eredeti 
magyar névformákat, sőt helyenként még a nyelv
járási sajátosságokat is tükrözi. A Balaton környék 
nevei: Leweld, Somló, Vázon, Zegliget, Zalauar, Hid-
wig, Retzi, Bikawar, Kaparnak, Kernend, Czobantz, 
Tadika, Somoguar, Thyan, Kenése, Mania, Ladán, 
Vrhida, Berinhida, Czor, Palota, Czirtz, Eskew stb. jól 
példázzák a helyes névírást. Még a Balaton neve is 
magyar: Balaton lacus (a latin nyelvű földrajzi köz
nevek használata korabeli sajátosság). Vesperinium 
esetében is a betűhív átírást tanúsítja a gót К betű. A 
névrajz betűhibái elenyésző mértékűek, a nyomat sze
dett betűkkel vagy nevenkénti fametszéssel készült, 
rendkívül finom rajzolatú. Mind a pontos másolás, 
mind pedig a szép kivitelezés a német nyomdászokat 
dicséri. 

A négy és fél évszázados Lázár-térkép megbízható 
korabeli dokumentum, kellő alapossággal sok értékes 
adatot szolgáltat a balatoni táj középkori település
képének vizsgálatához. A kivitelezés említett gyengéi 
sem ronthatják le kultúrtörténeti értékét. 

Lazius torz Balaton-képei 

Wolfgang Lazius (1514—1565) osztrák szerző tér
képein torz Balaton-ábrázolást látunk. Ennek ellenére 
ezek a legismertebb régi térképi illusztrációk, meg
találhatók a legtöbb balatoni képeskönyvben, szak
könyvben8. 

Lazius nagy Magyarország térképe mintegy 
1 : 500 000 méretarányú, de méreteket csak becsülni 
lehet rajta, mert a távolságok észak-déli irányban rövi
debbek mint kelet-nyugati irányban. A Lázár-térkép
ből készült 1552—1556 között, mintegy huszonnégy 
magyarországi munkatárs közreműködésével. Ötféle 
település (város, vár, kolostor, vásárváros, falu) és 
négy egyéb jel (szőlőhegy, bányászat, termálfürdő, 
antikvitás) magyarázatát közli, sőt a magyar nevek 
kiejtésére útmutatást is találunk rajta. 

A Magyarországon katonaorvosként járt Lazius a 
Bécs és Buda közötti részeket ismerhette jobban, a 
Balaton táját kevésbé. A Balaton ábrázolása vázlatos 
és hibás. Különösen a somogyi partokhoz csatolt 
Tihanyi-félsziget szembetűnő hiba, ennek magyaráza
tát sok kutató kereste, és ez a zavaró részlet ugyan
csak elvonta a figyelmet a térkép értékesebb ábrázo
lási elemeitől9. 

Jól megkülönböztethetők a jelek alapján az orszá
gos jelentőségű városok: Pápa, Veszprém10, a kolos
torok: Levéld, Zalavár, Somogyvár, Devecser, Tihany, 
Ugod, Tapolca, a várak: Vázsonykő, Somlyó, Esseg-
vár, Csobánc, Hegyesd stb. A vásárvárosok rajza ke
vésbé karakterisztikus, ilyenek: Zirc, Fonyód, 
Maróth. A falvak (Kenése, Zalahídvég) jelei közt meg-
íratlanok is vannak. Leveles szőlőfürtöt (szőlőhegyet) 
ábrázol a térkép az almádi és a siófoki part mentén, a 

Somlyó-hegynél, Nagykomárnál és Marcalinál. Veszp
rém funkcióját püspöki pásztorbot és süveg jelképezi, 
a balatoni halászatot pedig két csónak és közötte hú
zóháló rajza szemlélteti. 

Lazius térképének talán legnagyobb értéke a ma
gyar névírás. Őt is vádolták németesítéssel, azonban 
ha a helyneveket vizsgáljuk, a vád alaptalannak bizo
nyul. 

Például sorolom az alábbi településneveket: Papa, 
Palota, Vrhyda, Brynhyda, Iayst (Jásd), Zyrch, Ve'sp-
rimium, Tapolcha (Tapolca vagy a balatonfüredi Sava
nyúvíz), Tyhan, Kenecze, Kadarkút (Lázárnál: 
Zomarkuth), Karad, Kewerewsek (Köröshegy), 
Zelye (Lelle), Kethel, Maroth, Z Hidwig, Z Georg, 
Almád, Zalawar, Kapornak, Z Hedwig (=Hidvég), 
Peleske, Tadikha, Zentgrod, Dewecher, Somlyó, Sag, 
Kernend, Vgad, Leweld, Vasankw (Nagyvázsony), 
Esseguar, Schobanch, Zegligeth, Hegest, Symek (Sü
meg), Rezy. \íznevek: Balaton, Zala, Torna, Marchal
te, Zeezwyzze (Séd), Sarwizze, a Bakony neve pedig: 
Bakon. Nagyrészt felismerhető magyar neveket talá
lunk tehát a lapon, németesítésnek semmi nyoma. 

Lazius nagy térképe német változatban is elké
szült, ennek ismeretlen töredékét Rómer Flóris még 
látta Bécsben11. A német átdolgozás azonban csak a 
szövegekre szorítkozott. 

Valóban német térképet készített Lazius a Dunán
túlról, mégpedig az 1556. évi hadjárat kapcsán. Ez 
utóbbi hadszintértérképen a Balaton kifli alakúvá tor
zult, neve „Der Platsee" a Bakonyé pedig „Wespri-
merwald" lett. Ámbár Schymekh (Sümeg), Chyrchz 
(Zirc), Kapernakh és Debeczer írásmódja inkább hi
bás, mintsem németes. 

Csak a tájékozatlanság mentheti azokat a magyar 
szerzőket, akik Lazius értékes nagy térképe helyett ez 
utóbbi haditérkép balatoni részletével illusztrálják 
munkáikat. 

Zsámboky János Balaton-ábrázolása 

Lazius halála után előbb (1566-ban) a Lázár-térkép 
másolatát adta ki Zsámboky. Ez nem sok újat közöl, 
sőt némely javítása sem szerencsés. Tihanyt például 
Lazius nyomán a somogyi parthoz csatolta. 

Zsámboky magajavította országtérképe 1571-ben 
látott napvilágot12. Ezen már részletesebb és helye
sebb Balatont látunk. A Zala a tóba torkoll (Lazius 
még a Drávába vezette), jelölte a Siót és a Nagyberek 
mocsarait is. Először mutatkozik rajta a Tihanyi-fél
sziget helyesbített rajza. Keszthelyt (KestelJ hatalmas 
erősségként ábrázolja, és megjelenik rajta Balaton-
keresztúr (Kerestur) is. 

A javítások és az új ábrázolási elemek a sokoldalú 
humanista tudós gondosságát dicsérik. A kisméretű 
ábrázolás csak a korábbiakkal szemben javított voltá
ban értékes számunkra. Viszont ennek az első ábrázo
lásnak későbbi (1579, 1592) másolatai már újabb 
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pontatlanságok folytán értéktelenebbek, és indokolat
lanul rossz fényt vetnek a nagynevű szerzőre. 

A Hevenesi-hagyaték Veszprém megyei lapja 

A török uralom alatt nem sok lehetőség volt hely
színen javított térképek kiadására. A hadihelyzet fe
lőli tájékozódás igénye tehát torz és hibás ábrázoláso
kat szült. A felszabadítás idején újabb igény jelentke
zett: a régi Magyarország képének rekonstruálása. Ta
lán ilyen célból készült az Egyetemi Könyvtárban őr
zött kéziratos megyeatlasz is1 3 . 

A megye legkorábbi keletű térképe, bár határai 
meglehetősen bizonytalanok. Pápa, Balatonkenese kí
vül esnek a határon, Szentgotthárd belülre. (2. ábra) 

A megye helységei: Waserhel (Somlóvásárhely), 
Schottern (Sótony), Nepuar (Vasvár? ), Nadosd, S. 
Peter (Hegyhátszentpéter), Georgvar (Győrvár), Eger
var, S. Gothard, Leya (Zalalövő), S. Georg (Zalaszent
györgy), Ту Un (Nagytilaj), War (Zalabér? ), Tűre 
(Tűrje), Bodayk, Dotersa (Devecser? ), Schimek (Sü
meg), Sante (Zalaszántó), Kessewar (Rezi), Detika 
(Tátika), Schabantz (Csobánc), Thyan, Watzan (Nagy
vázsony) és Wesprin. A határfolyó neve Raab flu. 
(Rába), megírta a Balatont (Balaton lacus. Platen See) 
és a megye nagy részét kitevő lakatlan Bakony-erdő 
nevét ( Wolfs gruben). 

A megyén kívül említésre méltó helyek: Gestel 
(Keszthely), Solowar (Zalavár), Fonót (Fonyód), 
Fotz (Siófok) és Kencize (Balatonkenese). 

A településábrák egyveretűek, a hegyek és erdők 
rajza nem tükrözi a valóságot. A Tihanyi-félsziget alig 
nyúlik a tóba, vele szemben Fonyódot látjuk. A 
veszprémi és a somogyi „Watzan" valószínűleg azo
nos, a laziusi hibás tükörképi ábrázolást követi több 
mint egy évszázad múltán. A somogyi partokhoz 
„Sigethiens Com. pars" (Sziget-megyei rész) csatlako
zik. 

A Balaton vize a Fűzfői-öböl irányában a Sárvízbe 
folyik. Ezzel kapcsolatban utalt Cholnoky Jenő D. M. 
Meisner 1867. évi közlésére, miszerint a tó magasabb 
vízállásnál a Sárrétig nyúlik, mintha csak jelentéktelen 
vízválasztó állná útját a veszprémi Séd felé. Teljes té
vedés, írta Cholnoky, a vízválasztó magassága 42—43 
méter a tó középszintje felett.14 Súlyos tévedésről 
van tehát szó, és ettől térképünk sem mentes. 

Térképünk egy napon sem említhető a korábbi 
jobb ábrázolásokkal. Bemutatását mégis célszerűnek 
tartom, — óvatosságra intve az iránta mindjobban ér
deklődő kutatókat: ettől a gyönyörű színes atlasztól 
sokat ne várjanak. 

Bél Mátyás földrajza és térképei 

A török uralomtól megszabadult és a szabadság
harc után alig lábadozó Magyarország egyetemes tör
ténelmi-földrajzi leírására a XVIII. század elején Bél 

Mátyás vállalkozott. Nagy műve, a „Nototia Hungá
riáé novae historico geographica" több mint két évti
zedes munkával csaknem elkészült, első része tizenegy 
megye leírásával 1723—1742 között nyomtatásban is 
megjelent. 

Miután a mű előzetes tervezete 1718-ban a lipcsei 
Postzeitungban napvilágot látott, rosszhiszemű híresz
telések kaptak lábra, miszerint a munka idegen érde
keket szolgál. Bél ügye így nyert szerencsés fordula
tot, mert tisztázása során Pálffy Miklós nádor — meg
győződve a vádak alaptalanságáról — a tervet felka
rolta és megszerezte hozzá a királyi támogatást. 

A mű előfutára, a „Hungáriáé antiquae novae 
prodromus" 1723-ban Nürnbergben jelent meg. Dísz
példányát Bél személyesen adta át a császárnak, aki 
ezt követően a Helytartótanács útján meghagyta a 
megyéknek, hogy munkáját támogassák. A kézirato
kat el kellett küldenie a megyékhez, ahol azokat bi
zottság nézte át, majd nyomdába adásuk előtt felül
bírálta a Kancellária részéről is a két megbízott cen
zor: Palásthy Ferenc és Matty asovszky Imre udvari 
tanácsos. 

A térképek készítésére az uralkodótól Mikoviny 
Sámuel mérnök kapott megbízást.l s 

A töröktől felszabadított ország első jó térképeit 
császári szolgálatban álló hadmérnökök, katonák ké
szítették, fgy Luigi Ferdinando Marsigli gróf a Duna 
mentén dolgozott, Müller János Kristóf pedig vele kö
zös alapozással megrajzolta az ország első megbízható 
térképét. Müller lapja 1709-ben rézmetszetben is meg
jelent, ezen találjuk a Balaton minden eddiginél helye
sebb ábrázolását. 

Müller ábrázolása után Bél Mátyás és Mikoviny 
munkássága jelentős. 

A Prodromus mintatérképét, az időközben elhalt 
Rókusi Kray Pál császári matematikus készítette 1715 
körül. Szepes megyét ábrázolja С I. Puschner metszé
sében. A meridiánokat nem Pozsonytól számítja, a 
domborzatot régies, úgynevezett vakondtúrásos for
marajzzal ábrázolja. Ez tehát még nem Mikoviny 
müve. 

Mikoviny metszette viszont a Prodromus sok szép 
mutatvány képét. Ifjú Buchholtz György rajzát a de-
ményfalvi barlangról, a szklenói és a vihnyei fürdők 
képét, a diósgyőri várat és környékét ábrázoló képet, 
egy gyönyörű nadragulyavirág-képet és az önmagáról 
megmintázott magyar ifjú képét, a háttérben Pozsony 
látképével. A metszetek Nürnbergben készültek, ahol 
Mikoviny ez időben oklevelet szerzett. 

A Notitia az egész országra kiterjedő gyűjtőmunká
val állt össze. Ma, amikor egyre nagyobb érdeklődés
sel fordulunk a nagyrészt kiadatlan kéziratos leírás 
felé, nem érdektelen számunkra a benne foglalt ada
tok megbízhatósága, és egyáltalán az adatgyűjtés, 
illetve feldolgozás módja. Minthogy a másolt írásos 
források eredetiben is megtalálhatók, a kutatót in
kább a helyszíni adatgyűjtés mikéntje érdekelheti. 

Méltán meglepő ebből a szempontból az a mérték-
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adó vélekedés, miszerint Bél minden szorgalma mel
lett alig vitte előbbre a földrajzi megismerést, hiszen 
nemcsak hogy saját szemével igen keveset látott, soha
sem utazott, hanem még térképet is alig olvasott16. 

Igaz, hogy Bél leírása nagyrészt írásbeli anyagok 
másolata, illetve az általa bevezetett kérdőíves gyűjtő
móddal tanítványaitól származó helyrajzi adatok fel
dolgozása. Mégis hihetetlen, hogy egy egész ország 
történelmi-földrajzi képének felvázolására olyan em
ber vállalkozzon, aki legalább fő helyeit be ne utazta 
volna. A mű földrajzi adatait, helyszínrajzait íróasztal 
mellett ki nem gondolhatta! 

Bél — akit Németóvár és Pozsony között utazóko
csijában ért a halál — bizonyára sokat utazott. Ta
nulóéveinek állomásai: Ocsova, Losonc, Kálnó, Alsó-
Stregova, Besztercebánya, Pozsony, Veszprém, Pápa 
és a németországi Halle. Fiatal korunkban 1701-ben 
magunk is megcsodáltuk a balatoni jéghalászatot — 
írja - , amikor Veszprémben tartózkodtunk17. Felső-
Magyarországot mint egyháza által kiküldött legátus 
utazta be. Sicambria romjairól írva említi, hogy itt 
maga is járt 1719 májusában18. A Zagyva áradását 
saját szemünkkel is megfigyelhettük — írja —, amikor 
1730 augusztus havában Szolnokról a jászsági Szent
györgy faluba mentünk19. A balatoni jégpáncélról 
írva pedig megjegyzi: nekem magamnak is 1731 feb
ruár havában módomban volt látni20. 

Haan Lajos szerint Bél 1726-ban beutazta az orszá
got Pozsonytól Erdélyig. A pozsonyi egyházi anya
könyv szerint 1733—1737 között több mint négy hó
napig volt távol. Bizonyára ez időben egyeztette a 
kéziratokat a megyékkel. Ugyanis 1737 decemberé
ben alighogy hazaérkezett, máris kérte a Helytartó
tanács segítségét tizenhat megyei kézirat visszajuttatá
sában2 l. 

Lukács Károly Bélnek az OSZK kézirattárában lé
vő „Minuta Cl. Mathiae Belii" с leírását (Fol. Lat. 
277) mint valamennyi között a legértékesebbet ismer
teti, mert a „tudós fogalmazványait és térképvázla
tait" tartalmazza. Ezek közül kettőnek képét is közli 
(4., 6. ábra). 

Lukács a térképeket Bél kezdetleges vázlatainak 
tartja. Úgy véli, hogy a tudós sokszor és sokfelé uta
zott, és így saját szemével is sokat látott. Ha csillagá
szati segédeszközökkel készült térképeket — aminőt 
Mikoviny földmérő — nem csinált, de a koráig megje
lent magyar térképeket mind ismerte. Müller 1709. 
évi torz és hibás névírású Balaton-térképével szemben 
Bélnek tagadhatatlan érdeme, hogy a balatoni me
gyékhez a MüTlerénél hívebb, bár mai szemmel termé
szetesen nem tökéletes térképeket vázolhatott a maga 
kérdőívekből nyert és saját utazásai közben szerzett 
adatai alapján. Ezek után nyilvánvaló, hogy e kezdet
leges vázlatoknak léptékük nem lévén, a helységek, 
hegyek, folyóvizek egymástól való távolsága, kiterje
dése és iránya nem teljesen megbízható2 2 . 

Bendefy László viszont a mérnöki munkák közé 

sorolja a vázlatokat. A veszprémi lappal kapcsolatban 
írja: 

„Ez a vázlat annyira megközelíti a Mikoviny által 
készített Balaton-térkép rajzát, hogy feltehetően ez a 
vázlat is Mikoviny kezemunkája. Mivel egyetlen olyan 
térképet vagy térképvázlatot sem ismerünk, amelyet 
maga Bél Mátyás hasonló részletességgel kidolgozott 
volna, amíg más bizonyítékok nem merülnek fel, 
mind a két vázlatot Mikoviny előzetes térképvázlatai
nak (manuele) kell tartanunk"2 3 . 

Úgy gondolom, hogy a bizonyítékok nyomára ju
tottam Matolai Jánosnak az Alföldet ábrázoló nagy
méretű kéziratos térképében. Ez a vázlatos űtirajz24 

1730-ban készült, tehát megelőzte Mikoviny későbbi 
részletes jászkunsági felmérését. Ábrázolásmódja meg
egyezik a Bél-féle balatoni vázlatokéval. Jelmagyará
zata is felhasználható ez utóbbiak értelmezéséhez. 
Címszavai: 

Lib. Reg. Ciuitas (szabad királyi város). Castrum 
(várkastély). Arx (fellegvár). Oppidum (mező- vagy 
vásárváros). Pagus (falu). Praedium (puszta). (3. ábra) 

Matolai 1723-ban írt Bél Prodromusában a szőlők
ről, borokról. Bél a legszorgalmatosabb munkatársá
nak nevezte, aki általa kiküldetve Komárom megyét 
bejárta és ott jegyzeteket tett2 5 . Matolai János ma
gyar geometra térképészeti tevékenységét más adatok 
is igazolják. Bél megbízásából útivázlatokat készített a 
készülő országos leíráshoz, nem lehetetlen tehát, hogy 
amikor Bél a helyszíni eseményekre utal, ezeket ő 
Matolai „saját szemével" látta. 

A „Minuta Cl. Mathias Belii" kéziratos leírások kö
zött három eredeti térképvázlatot találunk. Kalocsára 
szállításuk alkalmával az iratokkal együtt ezek is át
áztak a Dunán, ezért mind a rajz, mind a névírás né
mely elemét utólag fekete tussal meg kellett erősíteni. 
A harmadik vázlat maradt meg eredeti barna színben, 
ennek papírján a vízjel címer nélküli vadászkürt. 

Az első térképvázlat — a 35-ös számú — Veszprém 
megyét ábrázolja (4. ábra). Keretmérete 29 x 38,5 
cm. Méretaránya kb. 1 : 360 000, de a méretek pon
tatlanok. Az égtáj feliratok javítottak, Meridies (dél) 
alatt kibetűzhető az eredeti barna színű Occidens 
(nyugat), Oriens (kelet) alatt Meridies, Occidens alatt 
Septemtrio (észak). A javítás helyes, eszerint a tájolás 
északi (fent észak van). 

Címe: Fines Comitatuum Veszprémiensis, Jaurien-
sis, Comaromiensis, Albensis, Tolnensis, Simigiensis, 
Szaladiensis et Semprony. A szaggatott vonallal hatá
rolt megyeterületen kívül persze csak a Balaton kör
nyéke és a Fejér megyei Sárvíz völgye kidolgozott, ez 
is csak vázlatosan. 

A Balatont teljes hosszában ábrázolja, de a zalai 
rész elfordult. Különösen a somogyi part hibás, a 
szántódi kiszögellés hiányzik, Boglár pedig Tihany kö
zelébe esik. 

Az ábrázolás a Matolai-féle alföldi térképihez ha
sonló. A vízvonalak játékos hullámoz tatása, a hegy
rajz kezdetleges és idomszerűtlen látképi formája épp-
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3. ábra. Részlet Matoiai János kéziratos térképéből (MTA 
Kézirattár Mo. Tk 20). Az 1730-ban kelt lap jelkulcsa a bala

toni útivázlatokon is használható. 

Abb. 3. Teil von handschriftlichen Karten von János Matoiai 
(Ung. Akad. d. "Wiss. Handschriftensammlung, Mo. Tk. 20). 
Der Kode des 1730 datierten Blattes kann auch für die Bala

ton-Reiseskizzen gebraucht werden 

úgy rivall, mint a névírás betűi vagy a települések 
ábrái. 

A helyzeti pontatlanság a vázlatos útirajzszerű áb
rázolás velejárója. Az egymás szomszédságában lévő 
részletek helyzete általában jó, nagy távolságokon 
azonban mind a méretek, mind a tájolás pontatlan. 
Például említem az egyvonalba eső Sümeg, Veszprém 
és Simontornya helyzetét. Veszprémhez képest mind 
Sümeg, mind Simontornya észak felé csúszott kör
nyezetével együtt. Simontornya helyzetében mintegy 
30 km a hiba. Ugyanakkor a megye északi része déli 
irányban összenyomott, a távolság közel felére ki
sebbedett. 

A települések jelölései Matoiai jelmagyarázata alap
ján értelmezhetők. Ábráik szerint oppidumok: Pápa, 
Ozora, Alba regalis, Palota, Devecser, Somlóvásárhely, 

Tüskevár. Várkastélyok: Simon tornya, Veszprém, 
Keszthely, Fenék, Tihany stb. Fellegvárak: Sümeg, 
Tátika, Rezi, Csobánc, Szigliget. A többi helyet falu
nak jelöli. Az azonosítást az átrajzolás, illetve átírás 
megnehezíti, egyrészt pontatlan, másrészt fedi az ere
detit. 

Veszprém megyének mintegy 250 névvel megjelölt 
elemét találjuk a lapon. Nagyrészük olyan hely, amely 
ma is ismert, de számos azóta már elpusztult vagy 
nehezen azonosítható is van köztük. 

A gazdag helynévanyagból kiemelem a követke
zőket: Antfa (Antfalva), Büge (Biliege), Csatár 
(Veszprémnél, Surnál, Tótvázsonynál), Csipánháza, 
Csitten, Debrisok (Döbrés), Egyedföld, Kaphegy, 
Menyéke, Ollöfa (Üllőfalva), Pille, Pusztaszőlős, 
Szentmihály (Nagyvázsonynál kolostorrom), Tálod 
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4. ábra. Matolai János Veszprém megyei útivázlata az 1720-as évek végéről (OSZK Fol. Lat. 277) 
4. Reiseskizze des Komitats Veszprém von János Matolai Ende der 1720-er Jahre (Széchenyi-Bibi. Budapest Fol. Lat. 277) 



5. ábra. Az előbbi útivázlat hátoldala a Balaton vázlatával. Abb. 5. Rückseite der obigen Karte mit der Skizze des Balatons 

(ugyanott rom), valamennyi „P" jellel ábrázolt puszta 
(Praedium). 

Nagyon értékes forrás a térképen megírt sok hegy
név: Amoshegy, Baglyos, Bőrhegy (Bérhegy), Fekete 
erdő (Fekete- vagy Középső-Hajag), Kaphegy, Mó-
roczhegy, Papod, Tanyag (Tunyok-hegy). 

Említésre méltó a tihanyi és a fenéki vár jelölése, 
Tihany nevét csak a hátoldali ceruzavázlaton találjuk 
meg „Tihan" formában (5. ábra). A füredi Savanyú-
víz-forrást kis négyzetes jel és,^Acidula" felirat jelöli. 
A megíratlan Kikeri-tavat nagy méretben ábrázolja. 
Névtelenül ábrázolja a Zala torkolatában az Iszap-szi
getet, valamint a két tihanyi tavat. A Szent Mihály-
hegy a Balaton vizében ül. Hatalmas hegynek ábrázol
ja a Somlót, és oldalnézetben jelöli a Badacsonyt, a 
Szent György-hegyet és a Fonyódi-hegyet. A hegye
ket nagyobb gonddal ábrázolta mint a vizeket. Ügye
sen fejezte ki az aligai magaspartot. A növényzetrajz 
gyér. Az erdőt helyenként zöld festéssel jelölte, Pusz
taszőlősnél és a Szent György-hegyen szőlőjeleket lá
tunk. Mocsarat csak a Sió és a Sárvíz völgyében ábrá
zol, a Balatonnál nem. 

Veszprém megye eme részletes korai térképe két
ségtelenül eredeti helyszínrajz. Megbízható és jó ábrá
zolás. Hibái többnyire a rárajzolással kapcsolatosak. 

A következő térkép26 a 120. számú lapon talál
ható (6. ábra). Címe nincs. Egerszög (Zalaegerszeg) 
Légrád, Szigeth (Szigetvár) és Vásárhely (Somlóvásár
hely) között főként zalai részeket ábrázol. A Balaton 
délnyugati felét jelöli Fonyódig, illetve Badacsonyig. 
Neve „Lacus Balaf — csonka, az utolsó betű halvány. 

Hasonló méretű mint a veszprémi lap, égtájfeliratai 
nincsenek, a tájolás északnyugati. 

A települések sora — Vásárhely, Sümeg, Keszthely, 
Kanizsa, Légrád, illetve Csurgó, Sziget, Nagybajom, 
Balatonkeresztúr mentén — mintegy útvonalat jelöl 
ki, valószínűleg egy zalai—somogyi körutazás nyo
mán. A közbeeső részek üresek. Az Egerszög, Szent-
grod és Szalavár között kanyargó Szála folyó pontat
lan helyzete is arra vall, hogy a vázlat készítője nem 
járta be. 

Az ábrázolásmód: a vízvonalak kanyargó futása, a 
látképszerű hegyrajz, a mocsár és erdő rajza, valamint 
a névírás egyaránt a veszprémi lap készítőjével azonos 
szerzőt igazolja, és nem különbözik nagy mértékben a 
Matolai-féle alföldi térkép rajzától. 

A településábrázolás is hasonló. Oppidumok: Sü
meg, Keszthely, Egerszeg, Légrád stb. Várkastélyok: 
Sziget, Kanizsa, Szentgrót, Fenék (megíratlan), Babol-
csa, Berzence, Serény Újvár. Fellegvárak: Csobánc, 
Szigliget, Tátika, Rezi, Sümeg. A légrádi Szent Mi
hály-hegyen kápolnát ábrázol. 

Előszeretettel jelöli a Bozótságokat: „Bozótság" 
(Nagyberek), „Ormándság"', „Komaromi Bozótság", 
„Szálai Bozótság". Az Iszap-sziget neve ,Jfnsula 
Iszop". A Badacsonyt magyarul írta meg: „Bada
csonyi hegy". 

A veszprémi laphoz kapcsolódó részek itt helye
sebbek, pl. Fonyód szembeesik Badacsonnyal, és a 
Balaton elfordulása csökkent. Ezek szerint térképünk 
későbbi keletű. 

A harmadik vázlat27 a 130. számú lapon található. 
Hevenyészett ábrázolás. Az előzőhöz kapcsolódva 
részletesebben jelöli a muraközi részt, és kinagyítva 
mutatja a légrádi szőlőhegy oldalnézeti képét (7. áb
ra). 

Tájolása hibás, fent nyugatot ír (Occidens), holott 
az inkább délnyugatnak felel meg. A Murán inneni 
rész fordított állású. 

A légrádi (Colles Viniseis Legradiensesj és a záká
nyi (Colles Viniseis Zakanyensis) szőlőhegyeket szőlő
jelekkel fedte be. A hegyvonulat nevei: Újzerén, Új
hegy, Unon baron, Sz. Mihály hegye, Homok, Látó
hegy, Földvár és Zákányi hegy. Ujzerént fellegvárnak, 
Légrádot várkastélynak jelöli, Szent Mihály hegyén 
kápolna áll. A Légrádi-hegyet oldalnézetben is ábrá
zolja, a neveket itt is megírja, szőlőt azonban nem 
jelöl rajta. 

Az útirajz végpontja a muraközi Csák torony vár
kastély volt, Strigonia (Strigova) és a Horvátországi
hegyek (Montes Croatiae) már a láthatáron vannak. 

A rajz és a névírás barna, fekete rárajzolásra nem 
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6. ábra. Matolai János zala—somogyi útivázlata az 1720-as 
évek végéről (OSZK Fol. Lat. 277) 

volt szükség. A hátlapon szürke és piros színű irónváz-
lat van, balatoni részeket ismerünk fel rajta, Bada
csony, Hídvég, Sz. György, Keszth. neve kibetűzhető 
(8. ábra). Ez az utolsó vázlat is a balatoni sorozatba 
illik, egykorú az előzőekkel. 

A térképvázlatokat Bendeí'y — mint már utaltam 
rá — Mikoviny munkájának tartotta. Keltére nézve is 
őt idézem: 

„Bél . . . ellátogatott Somogyba és gyűjtögette az 
anyagot a megye monográfiájához. Közben lehívta 
Mikovinyt is, hogy készítse el a Balaton térképét. Az 

Abb. 6. Reiseskizze der Komitate Zala und Somogy von János 
Matolai Ende der 1720-er Jahre 

első két vázlat 1732—1734 között készült el. Ezeket 
az Országos Széchenyi Könyvtár Fol. Lat. 277 sz. 
alatt őrzi28. 

A térképszerkezeti és tájolási hibák, nemkülönben 
a domborzat látrajzi, meglehetősen primitív ábrázo
lása alapján azonban kizártnak tartom, hogy a vázla
tos térképeket Mikoviny Sámuel, kora legnevesebb 
mérnöke készítette volna. Mikoviny első nagyszabású 
térképezési munkája 1731-ben folyt, amikor felmérte 
a Jászkun-kerületeket és elkészítette részletes térké
peiket.29. Ezek a remekművek hozták meg számára a 
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7. ábra. Matolai János Légrád környéki útivázlata az 1720-as 
évek végéről (OSZK Fol. Lat. 277) 

sikert, és valószínűleg ennek köszönhette, hogy Bél 
ajánlására megbízást kapott a királyi támogatással 
megindított megyetérképezésre. A megyei térképek 
készítését 1732-ben kezdte el — szülőföldjén, a Felvi
déken. 

Veszprém megye, és a Balaton mentén egészen a 
Muraközig tartó terület vázlatos térképeit tehát Bél 
Mátyás és Matolai János tevékenységéhez kapcsolhat
juk. Az ábrázolás és a névírás a Matolai-féle alföldi 
térképivel rokon. Nem kizárt, hogy Bél és Matolai 
közös munkájáról van szó. 

Hogy magyarázhatjuk ezt a munkaközösséget? 
Bél mint ismeretes, általában felkereste a helyi le-

Abb. 7. Reiseskizze der Umgebung Légrads von János Matolai 
Ende der 1720-er Jahre 

véltárakat és ott jegyzeteket készített. Talán éppen 
Veszprém megye püspöki levéltárát nem láthatta. 
Innen adódik az igény a megye részletes térképének 
megrajzolására. Viszont a veszprémi részletes térképet 
látva nem tudom elképzelni, hogy Bél az egész terület 
részletes helyszínrajzát egymaga elkészítette volna. 

Magyarázatra szorulnak a térképi és a szövegbeli 
nevek eltérései is. A leírásban lévő Űrkutya és Miklós 
Pál hegye például a térképről hiányoznak, Thés Tés-
nek, Chepel pedig Csepelnek íródott a térképen. Le
írja Bél a balatoni révátkelőket is, amelyek mind Zalá
ba irányulnak, mégpedig az „innenső" oldalról - ahol 
1731 februárjában Festetics Kristóf somogyi alispán 
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8. ábra. Az előbbi útivázlat hátoldala balatoni részekkel 

vendége volt - Bottyánból, Vőrsről és Balatonberény-
bó'l Keszthely város felé. Bél balatonkeresztúri, nagy
bajomi és csurgói tartózkodási helyeit megtaláljuk a 
térképen, a vőrsi és bottyáni átkelőhelyeket nem. 

A magyarázat egyszerűnek látszik. Ugyanis ahova 
Bél személyesen nem mehetett el adatgyűjtés céljából, 
oda e céjra kiképzett segédjét küldte, amint ezt ő 
maga írta 1729. január 26-án a Kancelláriához inté
zett levelében. 

Elképzelhető, hogy Bél éppen a Balaton környéki 
térképvázlatok készítésében képezte ki segédjét, Ma-

Abb. 8. Rückseite der obigen Reiseskizze mit Teilen des 
Balatons 

tolait. A zalai útivázlatok és a veszprémi lap ábrázolá
sában és írásmódjában meg is mutatkozik az árnyalati 
különbség, és ez még szembetűnőbb az alföldi - ké
sőbbi — ábrázolás kiforrottságában. 

A Bél-féle kéziratokban talált vázlatos térképeket 
tehát közös munkának tekinthetjük. Bél és legszorgal-
matosabb munkatársa: - ahogyan ő maga nevezte a 
Notitiában - Matolai János helyszíni munkája, amely 
1726-1729 között készülhetett. Gondos és dicséretes 
munka, korai kelte és megbízható adatai révén a me
gye legértékesebb korabeli térképi dokumentuma. 
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A Mikoviny-Kovács-féle Veszprém megyei lap 

Az MTA kézirattárában Mo 15 jelzeten találjuk. 
Címe: Mappa Comitatus Vesprimiensis.30 Keltezetlen 
kéziratos térkép, készítője ismeretlen (9. ábra). 

Mérete 66,5 x 50 cm, méretaránya kb. 
1 :330 000. Két vonalas aránymértéke van. Egyik 
megnevezetlen, számozása gondatlan (14 000 után 
1500 és utána egy 0-val kevesebb a számozás). Alul 
13,8 cm hosszú, „Scala 6 Orgyarum Viennensium" 
feliratú mértékléc található, de ez csakis mérföld 
(nem pedig öl!) lehet. 

A tájolást a fokhálózat jelzi, valójában fent inkább 
északnyugat van, mintsem észak. A Bél-féle térkép
vázlattal összehasonlítva, annak elforgatott és kiegé
szített, illetve javított másolatának mondható. A Tüs
kevárral egy vonalba eső Kisbér például mintegy 40 
km-rel tolódott dél felé. Visszaforgatott állásban jól 
felismerhető a Bél-féle vázlaton látott észak-déli irá
nyú összenyomottság. Hasonló hiba még a szántódi 
kiszögellés hiánya, Fonyód és Boglár térképünkön is 
Tihany közelébe esik. Zala megye neve pedig átnyúlik 
Somogyba, egészen Tolna megye határáig. 

A térkép derékszögű földrajzi fokhálózati vonalai 
felfelé 5,8 cm-ként, oldalirányban pedig 3,9 cm-ként 
követik egymást. Számozásuk Mikoviny és Kovács 
szerint más-más értékű.31 

A 47°-os földrajzi szélességi vonalat Mikoviny Bog
lár alatt, Kovács (ezt „Kovács" felirat jelzi) Fonyó
don és Tihanyon át vonta meg. A különbség az előbbi 
számozása szerint 5', ez utóbbi szerint 10'. 

A földrajzi hosszúsági vonalak felül 5'-ként (áthúz
va), alul 10'-ként vannak számozva. Mindkét helyen 
„post Mikoviny" felirat utal arra, hogy ez Mikoviny 
Sámuel mérnök szerinti számozás, tehát a pozsonyi 
kezdőmeridiántól számított l°-os meridián Veszprém 
közelében halad. 

Kovács János mérnök szerint (post Kovács) 40 
perc különbség mutatkozik a számozásban. Megté
veszthet bennünket, hogy Kovács (alias Győri-fi) 
O-meridiánja, szülővárosa (Győr) felé mutat, azonban 
az elcsavarodással számolva ez az irány inkább Po
zsonyra vonatkoztatható. Nevezetesen a 0-meridián a 
térképen Balatonlelle és Várkesző vonalában majd
nem pontosan Pozsonyra irányul, tehát azonos Miko
viny meridiánrendszerével. Hogy meridiánról van szó, 
azt a 0-tól két irányba növekvő fok-perc számozás (a 
perceket jelöli is) egyértelműen bizonyítja. 

Az ábrázolás részletesebb a Bél-féle útirajznál. 
Helyszínrajzi elemeit nehéz ugyan megkülönböztetni 
a másolt részektől, de a vizek és hegyek, valamint az 
erdők és mocsarak rajza eredetinek tűnik. 

A települések között Alba Regalis (Székesfehérvár) 
alaprajzi képe a legrészletesebb, bár nem is a megye 
városa. Környezetében sok változás mutatkozik. Az 
áthúzott és barnával átrajzolt, illetve átírt nevű tele
pülések: Kenése, Csajág, Ladány, Pr. Ecse, P. Pogarok. 
Kalóz, Pákozd, Sukoro, Pázmánd, Velence stb. Nagy

részt a megyehatár közelében lévő, illetve Fejér me
gyébe eső helyek ezekjavításuk bizonyára a szomszé
dos megye felmérésével magyarázható. 

Hasonló barna színű pótlásokat találunk Zirc és 
Réde környezetében is. Varsány, Pr. Keresztúr, Pr. 
Pitschor mellett „ad. S. Marton", P. Kenyéri, P. Haj
más, Sz. Károly (eredetileg: Király) mellett „Eszter" 
(gom), Szircz (Zirc) mellett „Cister ad Ab Bakon"', és 
Bakonbél-nél „Abbatia Benedictinf megjelölés van, 
bizonyára az egyházi hovatartozásra utal. 

A várakat alaprajzi körvonal jelöli. Keszővár, Si
montornya, és Pápa jele alaprajz, Tihanynál a vár és a 
templom alaprajza, Veszprém alaprajzánál püspöki 
pásztorbot látható. Bakonybélt és Zircet csak temp
lomábra jelöli. 

A települések templomábrával kiegészített alap
rajzi képe Mikovinyra jellemző, de ő a templomot 
körjelre ülteti. A körjel a település bemért, illetve fel
szerkesztett helyét jelzi. Minthogy térképünkön csak 
elvétve látunk körjeles templommal ábrázolt telepü
lést, arra következtethetünk, hogy a térkép hevenyé
szett tervlap, és csak részben Mikoviny munkája. 

Két utat is látunk a térképen: Veszprém—Zirc— 
I Csesznek—Romand, illetve Karakó—Pápa—Győrsze

mere között. Hidat jelöl a Sión Foknál, Ozoránál, a 
Sárvizén Csikvárnál, Tácnál és Cecénél, a Marcalon 
Karakónál és Mórichidánál. 

A települések névírása nem hibátlan. A Bél-féle tér
képvázlaton megírt Pille térképünkén Gylle, Csepel 
Csepes, Csippanhaza Csipkehaza (!), Debrisok Döbre, 
Fonyód Fonyád, Gergöli Gőrgöly, Hathalom Hatfaha 
(felette halom javítás), Menyéke Menyekö, Meroszeg 
Mezőszőlős, Mihalyfa Mihály, Simaháza Simák, Sz. 
Király Sz Karoly (javított) formában íródott. Talán az 
első etimológiai okoskodással átírt, magyarosított 
névrajzot látjuk vizsgált térképünkön. 

Sok korábban ábrázolt település nevét hiába keres
sük térképünkön. Ilyenek Antfa, Bánta, Büge, Csatár 
(Tótvázsonynál), Jutás, Kadarka, Gyula stb. puszták. 
Természetesen számos új helyet viszont ábrázol. Ti
hanyt csak mint félszigetet (Peninsula Tihan) írja 
meg, a Savanyúvíz-forrást pedig négyzetes jele mutat
ja. 

A domborzatrajz felülnézeti képet nyújtó csíkozá-
sos ábrázolás, Mikoviny jellegzetes módszerét mutat
ja. Eléggé vázlatos, az egyes gondosabban ábrázolt he
gyeket (Fonyód, Boglár, Somlyó, Sümeg, Tihany, Ba-
konybél) leszámítva a hegyvonulatokat csak sejteti. 

Sokkal részletesebb a vízrajz. Igaz, a Balaton képe 
nem jobb, mint a Bél-féle vázlaton. A Gerence-patak 
rajza Csót és Bakonykoppány között hiányos, Fran
ciavágást (Francsia Vágása) a Gerence szakadékvölgye 
(Abruptio fi Gerencza) mentén, annak felsőbb szaka
szán jelölte32. Óriási mocsárnak jelölte öskü mellett 
a Kikeri-tavat, és ábrázolta az Aranykút-forrást is, 
mindkettőt névtelenül. Alatta Baad talán Pétfürdő. 
Megíratlan a Nagyvázsony melletti Vöröstó és a Pápa 
melletti (a kastélykert helyén volt Szélesvíz) tó. 
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9. ábra. Mikoviny—Kovács—Fritsch Veszprém megyei kéz
iratos munkatérképe 1730-1765 között (MTA Kézirattár 

Mo. Tk 15) 

Abb. 9. Handschriftliche Arbeitskarte des Komitats Veszprém 
von Mikoviny-Kovács-Fritsch zwischen 1730-1765 (Ung. 

Akad. d. Wiss. Handschriftensammlung, Mo. Tk. 15) 
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A Füzes folyón (Sokorói—Bakony-ér) három duz
zasztott tavat ábrázol a térkép. A két alsónál jól kive
hető a gát és mellette a malomépület, a legalsónál 
„malom" felirat van. Hasonló malomábrázolást lá
tunk Takácsinál „Mola" felirattal, és Pápánál, illetve 
Malomsoknál (itt a Marcal vizében pontokat találunk, 
talán hajó malmok jelei). 

Siófoknál két ágban folyik ki a Balaton, hasonlóan 
mint Krieger Sámuel 1766. évi térképén, ott azonban 
Fok falu a két ág között van. Vilonyánál a Séd két 
ágban folyik, a Gálya torkolatánál pedig talán túlzott 
kanyarulatokat jelöl. 

A Balaton neve hiányzik, viszont víznevekben szo
katlanul gazdag a térkép. íme: Séd, Sivó (javított Sió), 
Sárvt, Kapós, Gálya, Torna, Bidra (Bittva), Gerencsér 
(Gerencza néven is), Tapolcza, Halyagos, Arabo (Rá
ba), Füzes, Marczal Fkivius. 

Az erdőjelnek kitöltő szerepe is van, úgy tűnik, ott 
több erdőt jelöl, ahol hely van. Talán a dabronyi Ala
pítványi-erdő táján szándékos a sűrű erdő lombrajza. 

A domborzatrajz és a települések alaprajzi ábrázo
lása, továbbá a pozsonyi kezdőmeridiántól számított 
meridiánok, valamint a földrajzi fokhálózat vonalainál 
lévő „post Mikoviny" feliratok kétségtelenül Miko-
viny közreműködését, vagy irányító szerepét igazol
ják. Azonban a térkép helyzeti hibái, a földrajzi fok
hálózat zavarai, valamint a névírás pontatlanságai 
alapján nem mondhatjuk ki, hogy Mikoviny felméré
séről van szó. A korábbi Bél-féle vázlatos ábrázolás 
tájolása jobb! Mikoviny helyszíni felméréssel ilyen 
alapvető hibákat nem követhetett volna el. 

A fokhálózati vonalak mellé a neveket - az írás
mód egyezése alapján - Andreas Erik Fritsch írta fel. 
Fritsch Mikoviny tanítványa, majd munkatársa volt, 
és a mester halála után hagyatékát ő gondozta. Elő
szeretettel írta fel nevét a Mikovinyvel közösen készí
tett térképekre. Vizsgált megyetérképünk kivétel, ezt 
nem szignálta, bár a feliratok kéznyomát őrzik. Zala 
megye nevét ő írhatta somogyi területre, és a mérték
adatok hibái az ő rovására írhatók. Hasonló pontat
lanságokat más térképein is találunk. Fritsch tehát, 
azzal, hogy csak Mikoviny és Kovács nevét írta a tér
képre, egyértelműen jelezte a szerzők kilétét. 

Kovács számadatai valószínűleg későbbiek. Hason
ló számokat látunk a Fritsch-Mikoviny-féle Magyar
ország-térképen, amelyet Fritsch, Mikoviny halála 
után 1753-ban adott ki. Kovács Jánosról tudnunk kell 
még, hogy tizennégy évvel élte túl Mikovinyt, és rész
letes térképeinek33 tanúsága szerint ismerte az ábrá
zolt területet. Mérnök lévén illetékes volt a fokháló
zat javítására. Átszámozott földrajzi szélességi adatai 
valóban jobbak, a meridiánokat azonban Mikoviny 
határozta meg pontosabban. A tájolási hibát egyikük 
sem helyesbítette. 

Veszprém megye térképét valószínűleg Mikoviny 
vázolta fel a Bél-féle térkép alapján. A helyszíni bejá
rást munkatársa - Kovács is végezhette. 

A térkép nem teljes értékű, nem is befejezett mun
ka. Eredeti helyszínrajzi adatai azonban bizonyára ér
demlegesen segítik a megye helytörténeti kutatását. 
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22. LUKÁCS К.: A Balaton-vidék földrajza kétszáz év előtt. i. m. 
23. BENDEFY L.-V. NAGY I. i. m. 131; BENDEFY L.: Mikoviny Sámuel 

megyei térképei I. (Bpest. 1976) 197; BENDEFY L : Mikoviny Sámuel Somogy 
megyei térképei. Somogy megye múltjából. (1976) 148. (Itt a 19. jegyzet Lukács 
Kristófra utal tévesen, mint az előbbi műben is). 

24. HRENKÓ P.: Egy elfelejtett magyar földmérő: Matolni János. GK 1978/3 
197-206. 

25. HAAN L. i. m. 36-37. 
26. HRENKÓ P.: Egy elfelejtett magyar földmérő. . . i. m. 199. 
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kerülete Mikoviny térképein. GK 1977/1 31-50; Uo: Térképtörténeti korszak
váltás Mikoviny Duna-Tisza közi térképein GK 1978/1 37-47. 

30. Ismertetése két helyen is megjelent azonos szöveggel: BENDEFY L.: Mikoviny 
Sámuel megyei térképei, i. m. (címe: Veszprém megye térképe);uó: Mikoviny 
Sámuel Somogy megyei térképei, i. m. (címe: Somogy és Veszprém megyének 
. . . térképe). A szerző valamelyik Mikoviny-tanítvány alkotásának mondja: 
„Valószínűleg Fritsch András Eriké". 

31. Uo: „A térképet hossztengelyével É-D irányú téglalap alakú irónos segéd
hálózat borítja. A kicsinyítés céljait szolgáló háló oldalhosszai: 39 mm, illetve 
58 mm. A munka gyorsítása és a hibák kiküszöbölése végett egyes vonalakat 
számozással láttak el; ezek a számok azonban nem a földrajzi fokhálózat számai. 

Die älteste Kartendarstellung und der Name des Sees ist 
auf der Ptolemais-Tabula von H. Martellus Germanus um 
1490, die Balkan halb insel darstellt, zu finden. Ihre Angaben 
stammen aus dem Hofe von Mathias Corvinus. 

Auf der Karte Ungarns von Lazarus (Rosetus) - heraus
gegeben 1528 - kann man eine in Einzelheiten pünktliche, 
aus ursprünglicher Abmessung stammende Balaton-Darstel
lung sehen. Ihre Siedlungsabbilder sind Symbole mit etwas 
Skizzenfärbung, die Namenschreibung ist ungarisch. Die ge
brochene Form des Sees ist dem Fehlen der Kartenkonstruk
tion zugeschrieben. Die zwei Teile der Grundkarte schliessen 
sich gerade bei der Mitte des Sees an, durch die Drehung des 
südlichen Teiles war auch der südüchen Teil des Sees verscho
ben, das Zusammenzeichen rief eine Deformation hervor. 

Die Karte Ungarns von W. Lazius aus den Jahren 1552-
1566 wurde mit Hilfe der Angaben von 24 ungarländischen 
Mitarbeitern verfertigt. Daraus kommt es, dass die Konstruk
tion ungenau, während die Namenschreibung und die Darstel
lung der Siedlungen richtig ist. Ihre Abbilder sind Symbole 
(die Legende wird auf dem Kartenblatt gegeben). Die Topog
raphie des Balatons ist auch unrichtig, aber in Einzelheiten 
oft gut. Die deutsche Kriegsschauplatzkarte Transdanubiens 
von Lazius - herausgegeben 1557 - stellt ein viel mehr de
formiertes Bild des Balatons dar, das ist eine gelegentliche 
Darstellung aufgrund der früheren Karte. 

Auf der Karte Ungarns von J. Zsámboky aus dem J. 1571 
sieht man eine berichtigte Darstellung des Balatons. Diese 
Karte hat viele neue Details. Zsámboky korrigierte als erster 
die Fehler von Lazius. 

Es gibt in der Hevenesi-Sammlung der Universitätsbiblio
thek von Budapest einen schönen handschriftlichen Atlas des 
Komitats. Dieser ist eine Kopie von alten Karten und keine 
echte Geländedarstellung. Der Atlas wurde um 1690 ange
fertigt, einige von seinen Blättern sind in gutem Zustand. 

Mátyás Bél begann in den 1720-er Jahren die historisch
geographische Beschreibung des ganzen Landes. So weit wir 
wissen, wurden die Karten von Ingenieur Sámuel Mikoviny 
gefertigt, er schloss sich aber erst nach 1732 der Arbeit an. 

A 0-val jelzett vonal valószínűleg a nagyszombati egyetemen akkoriban működő 
obszervatórium délkörének felel meg. Maga Nagyszombat város a térképen nem 
látható. Ha ez a feltevés helyes, akkor azt bizonyítja, hogy a térkép az 1735 
előtti években készült. 
A mai formájában ismeretes térkép eredeti fogalmazványának északi (Veszprém 
megyei) részét Mikoviny, déli (Somogy megyei, kevésbé kidolgozott) részét 
pedig Kovács János készítette. Erre vall a lap északi széle közelében látható 

Post Mikoviny, valamint a déli jobb sarokban feltűnő Post Kovács, illetőleg 
a fölötte lévő (másodszor is kürt) Post Mikoviny felírás. A térképalapnak 
jobb also sarka a Kovács Jánosra vonatkozó utalással leszakadt; jelenleg ideig
lenesen oda van ragasztva". 
Érthetetlen következtetés, miszerint a nem földrajzi fokhálózati 0-vonal, a 
nagyszombati obszervatórium délkörének felelne meg? Somogy megye térké
péről nem beszélhetünk. A vonalhálózat minden vonalát (nemcsak egyeseket) 
megszámozták, sőt némely vonal mellett négy meridiánszámozás van - nyilván
valóan a tervezés bizonytalanságát jelezve. A „post" feliratok a hálózattervezőt 
dokumentálják. 

32. DORNYAY В.: Bakony. Részletes Magyar Útikalauzok. (Bpest. 1927. 245) 
с könyvében a napóleoni harcokban itt lefolyt huszárcsatáról magyarázza nevét. 
Nyilvánvalóan tévesen, mert a név térképünk szerint korábbi. 

33. Pl. a Dunaalmás és Rétfalu (Duna-Dráva) közötti járványvesztegzár-térkép: 
Orsz. Lt. S 12 Div. XI. No. 43; hasonló témájú a Dunaalmás és Súnontornya 
közötti ábrázolás: Orsz. Lt. S 12 Div. X. 97. 

Zuerst skizzierten Bél und seine Mitarbeiter die zur Beschrei
bung der Komitate nötigen Topographie. Unter den Manus
kripten Béls sind Gebiete aus Komitat Veszprém und Zala 
darstellende flüchtige Reisebeschreibungen zu finden, die Bél 
bzw. Mikoviny beigemessen wurden. Auf grund der Eigenar
tigkeiten der Darstellung und Namenschreibung kann zwei
fellos festgestellt werden, dass der Geograph János Matolai 
diese Beschreibungen machte. Bél nannte Matolai den fleis-
sigsten Mitarbeiter, den er auf viele Gebiete zur lokalen Ar
beit schickte. Die vorgestellten Reisebeschreibungen sind ori
ginale topographische Skizzen, ihre Namenschreibung ist zu
verlässig. Die Konstruktion ist natürlich nicht genau, aber 
diese Tatsache vermindert ihren lokalgeschichtlichen Wert 
nicht. Die vorgestellten Blätter stellen das Gebiet von Veszp
rém bis zum Mur-Gebiet dar, das war wahrscheinlich die Rei
seroute von Matolai. Die Zeichen können mit der Legende 
der Karte der Tiefebene von Matolai erklärt werden. Die un
garische Namenschreibung ist besonders ein wertvolles Ele
ment der Lagepläne von Matolai. 

Die handschriftliche Komitatskarte von Mikoviny-Kovács 
ist die bearbeitete Form des Blattes von Matolai. Sie kann für 
eine Arbeitskarte gehalten werden, die das Komitatsblatt das 
geographische Landessystem einpassen wollte. Die Autoren 
(Mikovinyi- Kovács), die bei den Gradnetzlinien bezeichnet 
sind, verrichteten lieber die Arbeit der Konstruierung als die 
der topographischen Bearbeitung. Die topographischen 
Angaben von János Kovács sind wohl original, er arbeitete 
nämlich auf zahlreichen Gebieten Transdanubiens, er war 
Hauptmitarbeiter von Mikoviny und nach dessen Tod Fort
setzer seiner Arbeit. Die einzelnen Aufschriften und die 
äusserlichen Angaben stammen von András Erik Fritsch. Er 
war auch Mitarbeiter oder Gehilfte von Mikoviny. Nach dem 
Tode Mikovinys bereitete er einige Karten des Meisters zur 
Herausgabe vor. 

Anschrift des Verfassers: Hrenkó Pál 
H-1123 Budapest 
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