
II. TÉMAKÖR

A magyar térképészet történetéből

A Kárpát-medencéről már a korai századokban készültek térképek, természetesen még nem 

magyar  mesterek  munkái.  E  térképek  leghíresebbjei  Ptolemaiosz  és  iskolája  nevéhez 

fűződnek.  Ők  a  Kr.  u.  II.  században  térképezték  fel  a  római  birodalmat,  s  közte  a  mai 

Magyarország akkori településeit, a híres római kőutakat, a folyóátkelőhelyeket, s általában 

mindent,  ami  az  akkori  kereskedőket  érdekelte.  Térképeiken  Dunaszekcső  még  Lugio, 

Nagytétény Campona megnevezéssel, Bécs Vindobona névalakban, Ószőny Brigetio néven 

szerepel,  míg  Dunaújvárost  akkoriban  Intercisának,  Dunatömlőt  Lussoniumnak,  Eszéket 

Mursának,  Kolozsvárt  pedig  Napocának  hívták.  A  Balaton  neve  ez  volt:  Pelso  Lacus. 

Természetesen a II. században e térképlapokról nyomdai másolatok még nemigen készültek, 

ezek  sokszorosítása  csak  1477  után  kezdődött  el,  amikorra  már  Gutenberg  találmánya 

lehetővé tette e feladat megoldását is, de akkor a ptolemaioszi rajzok már javított, átrajzolt 

változatban készültek. Ezek lettek az ún. portolán térképek, azaz kikötői révkalauzok.

Jó és hasznos térképek voltak ezek, akárcsak a ránk maradt másik, IV. századból való 

úttérkép. Később e terület lakóit – ez már a magyar honfoglalás utáni korra vonatkozik – a 

hunok népének titulálták, sőt a XIII. század elején az egyik térképen már az Ungria felirat is 

olvasható. Hogy a kora középkori Magyarország településeiről aránylag pontos ismereteink 

vannak, az nem kis részben egy al-Idriszi nevű kartográfusnak köszönhető, aki az 1154-ben 

készült ábrázolásán nagyszámú magyar helységet szerepeltet.

A  Magyarországról  készült,  modernnek  nevezhető  térképek  sorát  talán  Nicolaus 

Cusanus  és  munkatársai  indították  el  valamikor  a  XV.  század  közepén,  s  azok 1491-ben 

nyomtatásban is megjelentek. Sokan ismerik a híres Schedel-féle világkrónikát, amely 1493-

tól kezdődően többször is megjelent, nos abban nemcsak Buda első ábrázolása található meg, 

de Cusanus más térképlapjainak leegyszerűsített változatai is.

Időközben még Mátyás  idejében,  az 1470-es  évek közepén Budán élt  egy bizonyos 

Roselli  nevű rézmetsző,  aki  Cusanus  nyomdokain  haladva  készített  egy korrekt  Ungaria-

térképet, benne megrajzolván Septemcastrium Transsylvania, azaz Erdély folyóit, hegyeit és 

településeit is. Látható abban a Danubius megnevezés éppúgy, mint a Scames (Szamos), vagy 



a Drana (Dráva) és az Uag (Vág). Kár, hogy e hasznos segédeszköz akkor nem jelent meg 

nyomtatásban Hess András budai műhelyében.

Ugyanez  mondható  Martellus  1490-es  munkájáról  is:  akkor  nem  sokszorosították. 

Roselli munkája is csak 1507 után nyomtattatott ki, s még az 1548-as kiadásban is az addigra 

már  pontatlanná  vált  ábrázolásokat  kapták  kézhez  az  érdeklődők,  pedig  az  1510-es  évek 

elejétől ismét az egykori Ptolemaiosz-térképek javított változatain dolgoznak, gondolunk itt a 

Sylvanus-féle  1511.  évi  kiadásra,  vagy  a  két  évre  rá  Strasbourgban  megjelent  munkára. 

Érdekes viszont az, hogy a helységnevek száma nem azonos e térképlapokon: a leggazdagabb 

a Martellus által 1490-ben készült ábrázolás, mely nem kevesebb, mint 140 magyarországi 

helység nevét tartalmazza, míg Roselli munkáján csak 50 helynév található.

Az első Magyarország-térkép

Az első olyan  térképünk,  amely nem egy világatlasz  része,  nem a ptolemaioszi  ábrázolás 

javított  változata,  hanem valóban  csak  az  országot  kívánja  ábrázolni,  nos,  az  az  1528-as 

ingolstadti  kiadvány,  amelynek  első  kiadása  100 évvel  ezelőtt  került  elő,  így  ma  már  be 

tudnak számolni róla a kartográfia historikusai. Véleményük szerint azt az esztergomi érsek 

Lázár  keresztnevű  titkára  szerkesztette,  míg  fametszője  Petrus  Apianus  volt,  s  sajtó  alá 

rendezésében Tanstetter,  valamint  Ziegler  működött  közre. Az 1528-as kiadást követően e 

szép és azóta híressé lett rajzolat 1553-ban Velencében, 1556-ban Bécsben, s három évre rá 

Rómában is megjelent. A bécsi kiadást nem kisebb embernek, mint a humanista tudósnak, 

Sambucusnak,  azaz  Zsámboki  Jánosnak  köszönhetjük,  aki  akkor  Bécsben  élt,  s  számos 

alapmű, forrásértékű mű kiadása fűződik a nevéhez.

Magyarország (és Erdély) első újkori nyomdáját Brassóban hozta létre a szász Honterus 

János, aki nem csak tankönyvszerkesztéséről, s az egyik könyvében megjelent világtérképéről 

híres, de arról is, hogy készített egy „Erdély tájrajza” megnevezésű térképet, amely 1532-ben 

jelent meg Bázelben. Van azonban egy még ennél is értékesebb honterusi mű, nevezetesen a 

Rudimenta Cosmographica vagy „A kozmográfia  alapismeretei”  1542-es kiadása,  amelyen 

már Amerika is látható. Ez valóban sikerkönyv lett: Brassóban még három kiadása jelent meg, 

s másutt – elsősorban Zürichben – még jó néhány kiadást ért meg: 1602-ig nem kevesebb, 

mint  39  alkalommal  rendezték  sajtó  alá.  Ez  volt  a  XVI.  század  legtöbb  kiadást  megért 

tankönyve, egyben a világ első zsebatlasza!



Gastaldi  1546-ban  Velencében  adott  közre  egy  Magyarország-térképet,  amelynek 

forrása valószínűleg a Lázár-féle rajz volt. Az 1550-es években itt élő osztrák Lazius, aki – 

akárcsak Sambucus,  orvos  volt  –,  idegen létére  igyekezett  magyar  helységneveket  adni,  s 

ezért nem kevesebb, mint 24 segítőtársat vett maga mellé. Együttes döntésük eredményeként 

olvasható  itt  Kőszeg  megnevezéseként  Kewsek  vagy  Németújvárnál  Nemetuiwar,  s  mint 

látható, ez már szinte a mai írásmód. A mű 1556-ban került ki a sajtó alól, s ennek egyik 

változata később bekerült a híres Ortelius-féle 1570-es világatlaszba is, s hosszú ideig a világ 

azt  tudta  a  magyar  föld  felépítéséről,  amit  Lazius  és  barátai,  no  meg  később  Sambucus 

elmeséltek arról – térképlapjaikon.

Sambucus,  azaz  Zsámboki  tíz  évvel  az  1556-os  Lázár-kiadás  után,  1566-ban  egy 

vállalkozásba fogott: az 1549-ben elhunyt Honterus Erdély-térképét (ennek első kiadása, mint 

említettük, 1532-ben készült) kijavította, s 1566-ban maga adta ki, 1570-ben pedig a Lázár-

térkép  javított  változatával  rukkolt  elő.  Illiriáról,  vagyis  az  ország  délnyugati  részéről  a 

következő évre szerkesztett térképet, s mindezek az Ortelius atlasz különböző kiadásaiban is 

helyet kaptak.

Ekkor már feltűnik a „kartográfusok egén” a nagy csillag, Mercator, aki 1585-ben ad 

közre  világatlaszt,  s  benne  a  Lazius-rajzok  módosított  változatait.  Blaue  1623-tól  kiadott 

atlaszaiban is országunk szép ábrázolásait találhatjuk meg.

A fenti térképek természetesen még nem voltak túlságosan pontosak, aminek fő oka az 

volt, hogy a törökök által elfoglalt területeken nem lehetett felméréseket végezni, s csak Buda 

1686-os visszafoglalása után három évvel készült  el  az első, valamivel  pontosabb munka, 

mégpedig Hevenesi Gábor irányításával, s az mindjárt egy 40, kicsiny lapból álló atlasz lett, 

amelynek mutatójában 2605 helységnévvel találkozhatunk. Sajnos e mű kéziratban maradt, 

akárcsak a honi megyéket  bemutató szép sorozat. Ennek egyik változata viszont 1688-ban 

Amszterdamban a rézmetsző de Wit jóvoltából mégis megjelent; azért mondjuk, hogy egyik 

változata, mert de Wit egyetlen országtérképen ábrázolta a megyéket, míg magyar kortársai 

azt külön-külön vetették papírra. Néhány évre rá azután valóban megjelentek a könyvpiacon 

az  egyes  megyék  térképlapjai,  s  azok  sokszorosításába  már  Eperjes  nyomdája  is 

bekapcsolódott, s ezzel megindult a magyarországi nyomdák térképkiadási hulláma.

Időközben, 1709-re készült  el  az új felmérések alapján módosított  országtérkép, Ch. 

Müller munkája, s azt a nemzetközi vállalkozások sorra átvették.

Megkezdődött  a  Duna mappációja  is,  ismét  egy „vendégmunkás”,  az olasz Marsigli 

jóvoltából, akinek – nyugodtan mondhatjuk: világhírű – műve 1726-ra készült el.



A kartográfus szakma óriásai

Marsigli  a  legnagyobbak  egyike,  s  ugyanez  mondható  a  nálánál  fiatalabb  kortársáról, 

Mikoviny  Sámuelről.  A  már  a  modern  kartográfiai  tudomány  alapelveit  is  jól  ismerő,  a 

geometriához,  a  csillagászathoz,  a  vízrajzhoz  jól  értő  neves  magyar  térképész  az  Udvari 

Kamara mérnöke,  majd a selmeci  bányatisztképző professzora volt,  aki úgy vélte,  hogy a 

pontos  megyetérképekhez  a  csillagászati  úton  végzett  földrajzi  hosszúság-  és 

szélességmeghatározásokon, majd a franciák által is elfogadott és alkalmazott háromszögelési 

módszer gondos alkalmazásán át vezet az út. Ekkor több honi város (megyeszékhely) földrajzi 

hosszúságát is meghatározta, majd a pozsonyi délkört véve kiindulópontul, elkezdte a nagy 

munkát:  a megyei  térképek elkészítését.  Életműve szinte  egyedülálló:  csak a  nagy francia 

térképészeti iskola jutott az övéhez hasonló eredményre. Ő viszont egyedül készítette el 1735-

re Pozsony vármegye  térképét,  a következő évre pedig Turóc,  Liptó és Zólyom megyéét.  

Azután jött (1737) Pest, Pilis és Solt vm., majd (1742) Nógrád, Nyitra, Hont és Bars, míg 

1745-re  Moson  vm.  ábrázolása  jelent  meg,  összesen  11  vármegyetérkép.  És  amiben 

megjelent,  az  valóban  méltó  Mikoviny  teljesítményéhez:  Bél  Mátyás  csodálatos  megyei 

monográfiáinak első öt kötetéről van ugyanis szó. Emellett még számos fontos műve készült 

el, hirdetvén, hogy honunkban is a legmagasabb európai mércével mérhető a térképkészítés 

tudománya.

Az ország első  katonai  térképi  felvételére  az  1760-as  évektől  kezdődően került  sor, 

majd nem sokkal később újabb polgári célú mappák összeállítására vállalkoztak e szakma 

nagyjai.  1798  és  1805  között  jelennek  meg  Görög  Demeter  és  Kerekes  Sámuel  megyei 

térképei,  szám  szerint  35,  mégpedig  amolyan  folytatásos  regényként  egy  folyóirat 

mellékletében. Ez szinte a teljes sorozat, teljességéhez még Trencsén, Borsod, Varasd, Kőrös 

és Zágráb vm. térképe hiányzott, amelyet végül is Márton József készített el, s e sok-sok lap 

1811-re  egybegyűjtve  is  megjelent,  majd  annak  új  kiadásához  már  névmutató  is  készült. 

Időközben, 1804-re készült el Korabinszky János Mátyás német feliratos megyeatlasza, majd 

1804-ben indul Lipszky János szép vállalkozása: a részletes országtérkép, amelyhez mutató is 

járult, s abban már nem kevesebb, mint 30 ezer helységnév található!

A már említettek mellett  olyan kiváló szakemberek is  működtek a vízrajzi  és úrbéri 

térképek elkészítésénél,  a telepítési  tervrajzoknál,  bánya-  és erdőtérképek elkészítésénél,  a 

hajózási  térképeknél  és  a  város-  és  egyházmegyei  térképeknél,  valamint  a  kataszteri 

felméréseknél, majd a földtani térképezéseknél, mint Balla Antal, Bedekovich Lőrinc, Huszár 

Mátyás, Vásárhelyi Pál, Karacs Ferenc, Tóth Ágoston és mások. Akkoriban még az esztétika 



neves  professzora,  Schedius  Lajos  is  országtérképet  rajzolt,  s  szinte  divattá  lett  a  XVIII. 

század végére a térképészet.  Igazolja ezt talán az is, hogy debreceni diákok rézmetszőkké 

lettek,  Karacs  tanár  úr  irányításával.  1840-ben  készült  el  az  első  magyar  feliratú  asztali 

földteke (glóbusz), amelyet  Nagy Károly szerkesztett,  s Batthyány Kázmér gróf adománya 

tette lehetővé, hogy abból minden középiskola egy-egy példányt ingyen kapjon.

A XIX. század térképrajzoló óriása Gönczy Pál volt, akinek első iskolai falitérképünk 

mellett  (1866), a ’90-es évek elején készült új megyetérképeinket köszönhetjük, s mellette 

természetesen szólnunk kell a Kogutowiczokról is, arról a családról, akik e szép hagyományt 

nívós kiadványok formájában továbbvitték, s a ma mestereire átörökítették.
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