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Bevezetés 

J elen kiadvány a XVIII. század két megyei mérnökének életét 
és munkásságát ismerteti. Laáb Gáspár és Magyal' István neve még 
szakkörökben is ismeretlen volt, a magyar történetírás a magyar 

technika országos hírű képviselőivel is keveset foglalkozott, az ügy 
kisebb harcosai pedig a feledés homályába merültek. A XVIII.. szá
zadból ránkmaradt térképeken számos mérnök nevével találkozunk 
akikről - néhányat, mint Mikoviny Sámuelt vagy Balla Antalt ki

véve - semmi közelebbit nem tudunk. Műszaktörténetünk meg
írása a szakma egyes munkásainak ismerete nélkül lehetetlen. Egy 
egy mérnök működése mozaikkövét fogja alkotni annak az 
összképnek, amely majd a magyar technika fejlődését tárja elénk. 
A kép összeállitásánál nehéz kitalálni, hogy melyik mozaikszemhez 
nyúljunk először. Laáb Gáspár fáradhatatlan kultúrmérnöki mu n
kásságával hívta fel magára a figyelmet. Magyal' Istvánnál a tőle 

fennmaradt - eddig ismeretlen - térképek nagy száma döntötte el 
a kérdést. Helyüket és értéküket a számunkra még ismeretlen kor
társak munkásságának feltárása után fogjuk megtudni. Ehhez szá
mos részlettanulmány szükséges. Ezek, mint jelen dolgozat, elsősor
ban a magyar mérnöki tudomány eddig ismeretlen harcosainak kell 

hogy nevet szerezzenek 

1 * 3 



0606ll1,eHHe 

HaCT051lll.liii OLlepK 3aHIDraeTC51 ;'!\li3IlbJO li ;Ie51Te:lbHOCTblO ,:myx BeH
repCKHX liH }!\eHepOB-ole:J\lOpaTopOB. 

r a III n a p ~l a a Ó (l7-t7-1834) Óbl:l L1aBlIbJ:>1 lilDEellepOol !\Oillll: 
TaTa .\\OlllOH. PO;I!!:lC51 B ce.1e l3e3eHb. ',"'1li.iCíI B Ko.l"erllY"! 31\0HOi\1IlKV?I! 
ropO;Ia Cel!U !i nOTOo! B Te'lel!lill 52 -.leT paÓOTa.1 B EO:\!'llTaTe. IlpemÍy
llleCTBell!lO Ób!.l Ili)POlill }!\ellepO)I, 3alllDla.1C51 pery.1HpOBal!lIe:,j peK D,YH3ii 
If .laiiTa a TaK;'Ee pelllelllieo! .lperlllpOB3Hliíl ÓO.10T paííoHa XaJllllar. Ha 
yLiaCTKe OT I3paTIIC:JaBbl ilO fellbiO, D,YHaii npeBpalll.aeTCíI !l3 ropnoií peEll 
B paBH!lHHyiO. Ila;IeHlie peK!! y?llel!blllaeTC5I, HaHOCbl oca;'luaIOTCíI, B 3TO:,1 
npll'lllHa, '1TO ::nOilly J\pmo B nepBylo O'lepe;Ib yrpO;'KaeT onaCHOCTb HaBO,:r
li eli II 51. IlepBb!e pelllll Te.1 bl! ble lllar II IlO yCTp aH eH JIIO 3TOÍÍ OIl aCllOCTII Óbl.111 
IIp ii li ílTbl BO 3TOpoii IlO.10Blllle 18-oro BeKa. B tJllC.1e nepBblX cTpollTe:leii 
;::,l',IÓ BCTpetJae}! f;JlllIlapa Jlaaóa. Oli TlllaTe:lbHO Tpy,:r1l.1CíI Ha.1 pery.11ipOB
hoii pe EI< .laiiTa, CTapa:IC51 OTíleCTIi ee Bpe.lIlTe.1bllble BO;Ibl c IlOolOlll.biO 
BO,:rOÓpOCHblX K<ll!O:lOíl .. \\iiOro 3111llDI<I.1C5I TaE;.!;e pery:l\1pOBKOÜ !I ,:rpellll
pOBalllie;;[ 03epa <PepTe, xapaKTepli3ylUlll.erOC5I KilnpJI3HbDl nOBblllleHlle:;l 
11 iic t leCHonen1ie:\! BO~1, a TaEJ+~e CB5138HHoro c 03epO:\i ÓO~'lOT XaBllIar. B 18-07\1 
BeKe óo:rOTiiCTblii paiíOll Xalllll3r 3allJi}la:1 IlpllÓ.ll!311Te:lbllo 80 OOO reKTa
pOB .1.-!5I :lUED1i:laUliii KOTOpoii tlaaó C03..13.1 CIleTe:"Iy K8ua:lOB. npllHli~ían 
BO BHIL\í3EllC tiTO CfO npJie:\i:llii.:.:n 3an::CTIi,·ill yXO;1 3(1 E8ua.la:'HI, 3TO 03ll8.~ 

'18.10 TO.lbKO tJaCTlitJlibli! pe3y:lbTlIT B ÓOpbÓe c :-,lliP07l1 ÓO.10T. 
ApXliBbl il KO:l:ieEUllil Xpall5lT 21 era KapT!!, IlpelDlymeCTBei!l!O 

li30ÓD8}!\iliOlll.lle LlaCTb ..1Yl1351 nO.1 I3paTIlC:liiBOÜ Il peKy ,laiiT3. 
C T e n a II .\\ a:i b 51 cl (17-1.5-1801) pO.l0:'! !l3 KO:\IIlTaTa 3a.13. 

H3ytIa:J i'eOpeTIlQecKylo II npuE.lí:1.1HYlo :'IaTC::'18TíIKY B yHHBepCHTeTC: 
ropo:w I-la.,\bCO:\IÓllT, ne íl 177G'001 ro:!)' e:;IY Óbl:! npJiCBOeH .111n:IO:;1 3e;,1.1r;:
:,!epa li :,laTe:\13T111\':. B 1781-0:;1 rO.l)' Ol! Óh!.l li3épall llHiEeHepo:;! !\ü:;:IITaHI 
..1hep, ilO B 1787'001 rO:ly yBO:lell 3il llencnO.1nelllle Yl,<130B HocHqW II'oro. 
C TOro Bpe:;:eEIi OH 33i!lDIa.1C5I tJaCTiibloli! nopy'leflli>DIlI li TO.lbEO !3 1794'0:;[ 
roJ.y ;\íor eHOBtJ yCTpOliTbCB ua oÚmecTBC:I-lHOÜ C.l:'''iKÚc: B J.O~lfEHOCTlI ;lOPOiK-
Horo llllCIleKTopa. OH Ób!:! 'BCCb:,!a Il:IO,:rOTBOPl! bl:\1 II Ta.lal!T:lllBhD! l\apTO
rpocjlo:,i. Iloc:!e era Oiep TIl OCTa:lOCb npnó.l!i311Te:lbBo 150 Kapnr, 1\OTO
Pb!C no ÓO:lbllleii '1aCTi! li30Ópil}l\a:OT .1cpe!3HI! li ropO;Ia 3a,:ryHailcl\oro 
Kpa51 li ;\\a.loii-Be'rrepcl\oii-I-!!l3·\leHl!Ocn!. 

3TOT l!aY'IHblii OtJepK nOCB51mel! TalOEe li li3,repel!iliO n.10lll.a_lll CTpal!bl, 
l!a'13TOoiy no npliKil3y HOClicjJa II·oro B 178G-0~1 rO.ly. \OT51 113:.1epeHlle 
n:l0illa~1H Ji K,~pTOrpQqHlpo3aHIie TeppUTopnn Beurpl1u Ób1.1H OtIeBb Ba/EBbI 
c TeX!!lJlleCI\Oii TOlJl\li 3peHl!51, !3el!repcl\Oe .lBOpílHCT!30 Blue:lO !3 3TO:',! 
Ilp051B.leHlie faócóyprcKoii ,:recnOTIIll, Ta" EOi\ lI3:üepClllie no:!rOTOíl!lJ10 
BBe.1CHlle HOBOli CliCTe:'lbl Ua.10r0!3. OTT51}l\K3 !i3:'iepeHllíl n.10lll3:m CTpaHbl 
IlO yK33y HOC!icpo II-oro cnl.1a naTpllOTl!'leCl\ml ,:rBll}EeH!ie~l, B p51,:rax 
KOToporo nO;IBIl33J1C51 li CTenaH ,\\a:!bílp. 

4 



Resumé 

Cette études traite la vie et l'oeuvre de deux ingénieurs des 
ponts et chaussées hongrois. 

Gaspar Laáb (1747-1834) a été premier ingenieur du comitat 
de lVIoson. Né Et Bezenye il rit ses études au Collegium Oeconomicum 
de Szen c, puis travailla pendant 52 ans au service du comitat. Il 
était en premier lieu ingénieur hydrotechnicien; il s'était occupé de 
la régularisation du Danube. de la Leitha et du Lac de Neusiclel et 
du drainage des marécages de ,;\,Tas en. Le Danube en descendant de 
Presbourg Et Gönyü, change de caractére en devenant d'un fleuve 
alpin un fleuve de la plaine. sa pente s'aducit et il clepose les pierres 
chal'l'iées; il est dú Et cette métamorphose que cette contrée est la 
plus exposée Et des inonclations. C'est dans la seconde moitié clu 
XVIII-me siecle que les premiers pas décisifs ont été entrepris pour 
parer Et cet inconveniant, et il faut citer Gaspar Laáb parmis les 
premiers constructeurs de digues. Il Et dépensé beaucoup cl'énergie 
2. la régularisaIion de la Leitha en tachant de c1rainer les crue') 
novices par un systeme de bieL Il cl mis une grande persévérance 
ft l'assainissement du Lac de Neusidel, caractérisé par un chan
gement capricieux ele son niveau d'eau et des marais de Wasen 
communíqmmt avec le lac. Les marais de "INasen comportaient 
,nl XVIII. siede une superficie d'environ 50 OOO hectares, et 
Laab ~t fait conslnlire un réseau cie canaux pour les faire disparaitre. 
lVIalheureusement ces consh'uctions n'ont pas abouti ft un résultat 
intégral, puisque ses successeurs ont négligé l"cntretien des canaux, 
et la lutte contre les marécages n'a eu qu'un effet partieL 

21 cartes dressées par lui sont conservées dans les archives et 
des collections. Elles représentent en majeure parti e la section du 
Danube en avaI de Presbourg et la Leitha. 

Etienne Magyal" (1745-1801) est d'origine du comilat de Zala. 
Il fit ses études des mathématiques théoretiques et appliquées ft 
l'université de Nagyszombat et il a obtenu son brevet de géometre 
et de mathématicien en 1776. Il fut élu en 1781 ingénieur de comi
tat par le comitat de Győr, mais fut renvoyé en 1787 apr es avoir 
réfusé d'executer les arréts de Joseph II. A partir de cette date il 
s'entretint de commissions particulieres. et ce n'est qu'",n 1794 qtúl 
c'rriva ft se p1&.cer c1ans l'administration en quaEté d'inspecteur de 
yoirie. Il était autant fécond qU€ c10ué d.e talent d2rlS l,,:: do!nqin:.: 
cit: ld cartographie. ':\ens lui (levans environs 150 cartes, traitant 
en premier lieu des communes Trcmsdanubiennes ou situées clans 
la Petite Plaine basse. 



L'étude s'occupe également du levé topographique de pays pre
scdt en 1786 par Joseph II. Malgré qu'il est forcé d'avouer que le 
levé topographique et l'établissement de la carte du territoire Hon
grois étaient d'une il11portance considérable du point de vue techni
que, la noblesse Hongroise ne voyait dans cette mesure que la l11ani
festation du despotlsme habsbourgeois, puisque ce levé devait servir 
de prélude d'un nouveau systel11e de contributions. L'opposition au 
levé topographique du pays port un caractére national et Étienne 
lVIagyar n'a pas manqué d'etre panl1i les partisans de ce mouve
ment. 

Zusammenfassung 

Das Leben und \V"irke~l vón zwei ungarischen Kulturingenieure:1 
\\"ird in vorliegender Stuclie behanclelt. 

Kaspal' Laáb (1747-1834), leitender Il'lgenieur des Komitates 
Moson, geboren in Bezenye. erhielt seine Ausbildung im Collegium 
Oeconomicum von Szen c und stand fest 52 Jahre lang im Dienst des 
Komitates. Vorwiegend \Vasserbau-Ingenieur. befasste er sich mit 
der Reglllierung der Donau. der Leitha und des Neusiedlersees und 
mit den Entwasserungsproblemen des 'Nasen. Die Donau wird auf 
eleI' Str'2cke Pressburg-Gönyű aus einem Bergfluss ein Tieflanels
fluss. ih1' Gefalle nimmt ab und sie setzt Geschiebe ab. Infolge
l:essen ist diese Gegend ganz besonders der Überschwemmungo
gefahr ausgesetzt. Zur Abwehrung diesel" Gefahr wurden im 13. 
Jahrhllndert die ersten entscheidenden 8chritte unternommen und 
finden wil' Kaspar Laáb unter den ersten Ingenieuren, welche sich 
mit elem Bau von Dammen befassten. Er arbeitete viel an der Regu
lierung der Leitha und \var bestrebt die Flutgefahr durch Hoch
wasserentlastungskanale abzuleiten. Auch befas3te er sich viel mit 
eleI' Regulierung und Entw'asserung der Sümpfe des launisch balc1 
wachsenden, bal d verscl1\vindenen Neusiedlersees und des mit dem 
8ee zusammenhangenden \Vasen. Im 18. Jahrhundert betrugen die 
Sümpfe des vVasen ungeriihr 80 OOO Joch und liess Kaspar Laáb 
zwecks Liquidierung derselben ein Kanalsystem bauen. Dies bedeu
tete im Kampf gegen die 8ümpfe keine \'ollwertige Lősung des 
Problems, da seine J:~achfolger die Instandhaltung der Kanale ver
nachlüssigten. 
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Verschiedene Sammlungen und Archive enthalten 21 von Kas
par Laáb angefertigte Karten. \ve1che sich hauptsachlich auf die 
Kartographie des Donauabschnittes unterhalb Pressburg und den 
Fluss Leitha beziehen. 

Stephan Magym' (1745-1801) wurde im Komitat Zala geboren. 
An der Universitat in Nagyszombat studierte er theoretische und 
angewandte Mathematik und erhielt in 1776 sein Diplom als Mathe
matiker und Geodat. Im Jahre 1781 wurde ei- zum Ingenieur des 
Komitates Győr gewahlt, wurde jedoch in 1787 aus seine r Stellung 
entlassen, da er sich weigerte die .Anordnungen des Kaisers J oseph II. 
auszuführen. Von diesel' Zeit an lebte er nur von privaten Auf
ü'agen und trat erst in 1794 wieder in den öffentlichen Dienst u. 
z. als Strasseninspektor. Als Kartograph war er sehr begabt und 
pmduktív, in seinem Nachlass befanden sich ungefiihr 150 Land
karten, we1che sich grösstenteils auf transdanubische Ortschaften 
und auf solche der kleinen Tiefebene beziehen. 

Die Studi e befasst sich auch mit der von Joseph II. in 1786 
erlassenen Verordnung bezüglich Vermessung und Kartographie 
des Landes. Oowohl die Vermessung und Kartographie Ungarns 
von technischem Standpunkt eine grosse Bedeutung gehabt hatte, 
sc,h doch der ungarische Adel darin die Offenbarung des Habs
burgschen Despotisl11.us. Die Vennessung diente namlich zur Vor
bereitung eines neuen Steuersystems. Die Verzögenmg der Ver
messung gestaltete sich zu einer patriotischen Bewegung, an wel
eh er auch Stephan Magyar teilnahm. 

7 



Rövidítések 
a térképekhez 

Az életrajzokat követő térképkatalógus kéziratos térképeket ír 
le, s a következő adatokra ad feleletet: 

A térkép 1. címe, 2. keletkezésének időpont ja, 3. milyen mér
tékarányban készült, 4. nagysága (hossza és szélessége), 5. mivel 
rajzolták, esetleg festették (tusrajz, ceruzarajz, színes), 6. állapota 
(ép vagy sérült), 7. lelőhelye és jelzete, 8. rövid lírása. 

C. n. = cím nélkül, É. n. = év (a keletkezés időpont jának meg
adása) nélkül, M. n. = mértékarány nélkül, Tr. = tusrajz, Cr. = 
ceruzarajz, ·Sz. = színes, Széll'. = szélrózsa, S. = sérült, Tek. = 
tekercselve, Ben. Lt. = Bencés Levéltár, Föld. Int. = Földrajzi In
tézet, Kápt. Gazd. Lt. = Káptalani Gazdasági Levéltár, Sz. K = 
Széchenyi Könyvtár, Tt. = Térképtár. T. = törzsanyag, L. = ládá
ban őrzött. (Külön sorozat a Győri Káptalani Gazdasági levéltár
ban.) 

A térképek nagysága (pl. 70 X 50) cm-ekben megaclvR. az öl 
mindig bécsi ölet (1396 mm) jel2nt. Ahol 2. S. (sérült) rövidÍl:~3 112:n 
szerepel. RZ a térkép ép állapotban maradt ránk. 

A forrásokhoz 

Div. = divízió, osztály, E. Gy. lVI. m. = egyesített Győr-Moson 
megy e, Est. = Esterházy, Gy. 111. = Győr megye, Ht. = Hely tartó
tanács, ir. = iratok. jkv. = jegyzőkönyv, k. cs. = külön csomó, 
kgy. = közgyülési, Lt. = Levéltár, O. Lt. = Országos Levéltár, 
lVI. 111. = lVIoson megye, proc. ci\'. = processus civiles. 
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LAAB GÁSPÁR 

Laáb Gáspár a Mikoviny Sá11LUelt követő mérnöknemzedék 
tagja, egyik tehetséges megyei kultúrmérnök ünk. lVIűködési területe 
Moson megye. Köznemesi családból származott, "dicső" családfával 
nem hivalkodhatott, családja csak a XVIII. század elején szerzett 
nemességet. Birtokuk Bezenye községben (Magyaróvártól északnyu
gatra Rajka mellett) feküdt. ez aszámostagú Laáb nemzetségnek 
már nem biztosíthatott megélhetést s így a család több tagja mint 
honorácior kereste meg a kenyerét (l). 

Laab 1746. év utolsó vagy 1747. év első napjaiban született (a plé
bánia anyakönyve szerint 1747. január 3-án keresztelték) Bezenyén. 
Több leányo; és két fiútestvére volt, akik közül csak bátyja Simon 
folytathatta szüleinek gazdálkodó életmódját. másik fitestvére. Má-
tyás papi pályára lépett és mint lajtaújfalusi plébános élte le életét 
(2). Gáspárnak valamilyen hivatal után kellett néznie, ha ki akart 
emelkedni a szegénynemesek kisparaszti jellegü élletsorából. Édes
atyját korán elvesztette, s így fokozottabban rászorult arra, hogy 
állami támogatással tanulva mint köztisztviselő találjon megélhe
tést. 

1758-tól 1764-ig a piaristák magyaróvári középiskolájában ta
láljuk (3). Az iskola anyakönyve az első tanévben horvát szárma
zásúnak nevezi, de később következetesen magyar eredeté' mellett 
foglal állást, később Szencen is mindig hungarusnak nevezik A 
birtokkal nem rendelkező vagy abból meg nem élő kisnemesek zöme 
a jogi pálya felé sodródott és így fel kell tételeznünk. hogy Laábot 
érdeklődése vonzotta a gazdasági és múszaki tudományok felé. 
amelyek pedig a XVIII. században kisebb karéj kenyérrel kecseg
tették a honoráciorokat. 

Mérnökökön e században a földmérőket. kultúrmérnököket és 
hadmérnököket értették, az építészmérnökök elődjét tehetségesebb 
építőmesterek képviselték . a gépészet a kisipar nívóján stagnált, 
s a vegyészet csak ekkor tette meg az első lépéseket az alkímiát ól a 
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modern vegyi tudományok felé. A rendszeres mérnökképzés hazánk
ban és Európa-szerte a XVIII. században indul meg. Oroszország
ban Nagy Péter cár 170]-ben létesített matematikai és hajózási fő
iskolája képez ki mérnököket, Franciaol'Szág 1747-ben hívja életre 
az École des Ponts ét Chaussées-nek nevezett múszaki főiskolát. III. 
Károly 1717-ben Bécsben hadmérnöki iskolát alapít. Ezt 1755-ben 
Gumpendorfba helyezik át, s a köztudatban mint gumpendorfi aka-
démia válik ismertté (4). Az 1763-ban Esterházy Ferenc udvari kan
cellár javaslatára létesített s 1776-ig fennállott szenci Collegium 
Oeconomicum elsősorban polgári mérnököket képzett ki (5). Mér
nökképzés folyt a nagyszombati, majd budai egyetem bölcsészeti 
karán is, hol a hallgatókat a mértan és a matézis gyakorlati aIk al
mazásába is bevezették. 1776-tól 1780-ig a tatai collegiumban is ta
nítottak földmérést 1782-től pedig a mérnöki pályát választó ifjak 
a pesti Institutum Geometricmnba kérték felvételüket (6). A gya
korlati tudományok iránt vonzódó Laáb továbbképzését az 1750-a3 
~vekben tehát mind a szenci collegium, mind a nagyszombati egye
tem biztosíthatta. Hogy ő Szencre került és nem Nagyszombatba, 
azt kétségtelenül családjának anyagi és társadalmi helyzete dön
tötte el. A Col.legium Oeconomicmnba évfolyamonként 20 ifjút vet
tek fel. akik mind teljes ösztöndíj ban részesültek. A kormányzat a 
szegénynemesek és a kamarai tisztviselők tehetségesebb fiait kí
vánta ide összegyújteni. akik innen kikerülve a közigazgatás és a 
katonaság gazdasági és múszaki tisztségeit voltak hivatva betölteni. 
A nagyszombati egyetem ezeket az előnyöket nem nyújtotta. Az 
előadások anyagát gyakorlati tudományok képezték mint geo
metria, matematika, építészet, kettős könyn·itel. gazdaságtan. Az 
intézetet piarista professzorok vezették. a tanítás nyelve német volt. 
A COllegium kezdetben 3 éves, 1769-től 2 éves. s 1771-től ismét 3 éves 
tanu1mányi időre kötelezte a hallgatókat. Laáb Gáspárt 1766 n~·ará'1 
lVIoson megye ajánlotta felvételre (7) s sikerreL mert az ez év no
vemberében meginduló évfolyamon már a felvételt nyert hallgatók 
soraiban találjuk. Az iskola anyakönyvének bejegyzése szerint ma
gyar származású és anyanyelvén kívül horvátul és közepesen néme
tül is beszél. Horvát tudását kétségtelenül szülőfalujában, Bezenyén 
sajátította el (Bezenye lakosai manapság is javarészben horvátok), 
míg német nyelvtudását csak a collegiumban fejleszthette ki. Már 
tanulmányi idejének első két évében is a jobb tanulók közé tarto
zott. Jellembeli tulajdonságait illetően a piarista atyák 1768-ban 
ezt írják róla: türelmes, egyenes és őszinte lélek, hallgatag. Utolsó 
előmeneteli b:zonyítványát 1769. augusztus 9-én kapja meg: ő az 
osztály egyik első tanulója (8). Mielőtt a collegiumo t elhagyná, pro-
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fesszorai megállapítják róla. hogy kezdettől a vegelg munkában és 
erényben állhatatos volt (D). Oklevelének tanüsága szerint - amely 
1769. augusztus 29-éről kelt - a következő tudományok ismeretéről 
tett bizonyságot: aritmetica, scrittura doppia, oeconomia, geometria 
és architectura (10). Osztálytársai a katonaságnál és az országos 
hivataloknál igyekeznek elhelyezkedni, ő visszatér szülőföldjére. 

Moson rnegye közgyülési jegyzőkönyvének tanúsága szerint 
1772. január 14-én megyei esküdtnek, ez év március 26-án pedig 
adószedőnek választják meg. Lehet. hogy oklevelének megszerzése 
után közvetlenül a megye szolgálatába lépett. 1822-ben. mikor visz
szavonul a közszolgálatbóL 52 éves szolgálati idejére hivatkozik. 
Ezek szerint 1770-ben már a megyénél dolgozott. talán mint g,'.,'a
kornok. 

IvI0son meg'ye tisztikara ez időben mintegy 20 főből állt. A fö-
ispáni széket az Oroszvárott birtokos Zichy család egy-egy tagja sa
játította ki magának a megyei bírák is birtokkal rendelkeztek egyéb 
tisztviselők (jegyző. adószedő. útbiztos stb.) általában a szegl'n~' ne
messég soraiból kerültek ki. Rájuk csak a rendeletek végrehajtása 
\'árt. A megye ügyeit a nagybirtokos nemesség intézte. mivel ez a 
vékony réteg volt - kis hijján - a megye összes földjeinek a tulaj
donosa. Az ún. főhercegi uradalom Magyaróvár központtal a vár
megye kétharmad részére terjedt ki. Az Esterházyak Köpcsény. Bol
dogasszony. Gáta, Gálos. Tétény községeknek voltak a földesurai, 
Horvátkimlén az IlIésházy, Arakon és Novákon a Viczay, Duna
csunyban a Szapáry család volt a birtokos. Tíz benepossessionatus. 
néhány középbirtokos. 450 szegénynemes, 50 OOO jobbágy és el
enyészö városi polgárság: ez volt a feudális Moson megye a XVIII. 
század végén. 

Amegye terület én létrehozott közmüvek elsősorban a nagy
birtok érdekeltségének köszönhették megvalósulásukat. Vonatko
zik ez főleg az árvédeimi létesítményekre, a gátai>.:ra és csatornákra. 
A török kiüzése után hazánk területének jelentős részét mocsarak 
borították s folyóink még nem voltak szabályozva. Az árvédeimi és 
lecsapolási munkálatok a XVIII. század első felében csak vontatottan 
indultak meg, s csak akkor vettek nagyobb lendületet, amikor az 
eddig természeti gazdálkodást folytató nemesi birtokok mindinkább 
árutermelésre tértek át. II. József török háborújának majd a na
póleoni háborúknak idején a mezőgazdasági terményeknek, elsősor
ban pedig a gabonának az értéke és értékesítési lehetősége nagyon 
kedvezően alakult s így birtokosaink földterületüknek minden áron 
való növelésére törekedtek. Tették ezt akkor, amikor majorsági föld
jeiket a jobbágy telkek rovására terjesztették ki, de akkor is, amikor 
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mocsaras vagy árterületek felszámolását szorgalmazták. A lecsap 0-

lásokat és folyamszabályozásokat ez időben már országos érdekek 
IS követelték és irányítotlák. Az új problémák új szakemberek mun
kába állítását követelték s így jelent meg a színtéren a köz leg
újabb tisztviselője: a megyei mérnök. 

A megyék az 1770-es évekig mérnöki szolgálattal nem rendel
kéztelL Bizonyos múszaki teeri.dőket láttak el az útbiztosok és a 
pallérok. de ezek általában csekély tudással és még kevesebb 
kezdemén:v-ező készséggel rendelkeztek. Az említett évtizedben a 
helytartótanács sorra hozzáj árult az egyes megyék tisztikarának bő
vítéséhez. Ezek egészségügyi és múszaki személyzettel gyarapodtak. 
Sopron megye 1773-ban évi 300 forint fizetéssel mérnököt alkalmaz 
(11). Moson megye 1777-ben követheti példáját. II. József idején 
már mindegyik m.egyének van mérnöke. bár ezeknek csak egy része 
rendelkezi],;: képesítésse1. a többit csak a gyakorlat tette mesterré. 
Éppen ezért a császár 1782-ben (12). majd 2787-ben szigorúan meg
l,ag-:V-ja a mel2:yéknek hogy mérnöknek csak oklevéllel rendelkező 
egyént alkalmazzan:o.k. A megyei mérnök fizetés-e évi 200-400 forint 
volt a megy e nagyságától füpgően. ami megfelelt a többi megyei 
szaktisztviseló dotációjának. társadalmi megbecsülés terén azonban 
nem vetekedhetnek jogi végzettségú kollég;í.i.kka1. Igaz. hogy több 
ügyes meg,'-ei mérnök elnyerte ö. feudális világban legtöbbre érté
kelt kitüntetést. a táblabírói nmgot. általában azonban nem érté
kelték megfelelően munkájukat. BeszédE's József a reÍ':lnnkorban 
több megbecsülést követel a vármegyei mérnök számára. s hivat
kozik azokra a fontos feladatokra. amelyeket a társadalomban el
lát: földmérés, folyamszabályozás. csatornázás. útépítés. él fabrikák. 
a kereskedés és a kataszter igazgatás;:!. .,Vármegyék technikusaikat 
úgy. m.ir,t a bírákat becsüljék" - adja ki él jelszót 1843-ban megje
lent müvében (13). 

A helytartótanács 1777-ben engedélyezte Moson megyének, hogy 
főszámvevőt, Cl'vost bábát és mérnök öt is alkalmazzon (14). Laá"9 
eddig mint adószedő múködötL bár időközönként a megye más ter
més~etü· feladatokkal is ellátta. Elszámolásaiból kitűnik, hogy több
ször küldték Bécsbe, hogy ott a vármegye ügyes-bajos dolgait in
tézze. I7íG-ban szakmájához illő feladattal bízták meg. Ez év feb
ruárjától 1778 mirciusáig az oroszvári kőgát építésénél dolgozott, az 
építkezést irányította. Még alig volt 30 éves, amikor egy országos 
jellegúnek is nevezhető közmunka vezetésével bízták meg. Mükö
désével meg voltak elégedve. s mikor 1777-ben a megyei mérnök 
tísztségének betöltésére került sor, egyedül Laáb személyét vették 
számításba. Amegye 1777. december 2-i közgyülésén választották 
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meg. Ő lett Moson megye első mérnöke .. ,Meghiteztetése" - ez egy
úttal állásában való megerősítését is jelentette - 1779-ben ment 
végbe, a geometrák esküjét ez év szeptember 20,.án tette ·le. 

Az adószedői tisztséget is megtartotta, és így ő lett Moson vár

megye földmérője, kultúrmérnöke és adószedője. Allása kevés meg
kötöttséggel járt. megszabott munkaideje - mint általában más 
korabeli megyei tisztviselőnek - neki sem volt. Hivatása a terep
hez kötötte, működési lehetőségét az időjárás adottságai korlátoz
ták. Bezenyén lakott, innen járt be időnként Magyaróvárra a me
gye gyűléseire. ide tért vissza földmérői útjáról. Térképeit is ottho
nában rajzolta. amegye székhelyén külön irodahelyiséggel feltehe
tően nem rendelkezett. Munkaidejének jelentős részét agátakra 
való felügyelet, s általáb:m az árvédelemmel kapcsolatos teendők 
foglalták el. A Collegium Oeconomicum nem adott vízimérnöki 
képzettséget. ezirányú tudományát a gyakorlatban sajátította el. 
1780-ban II. József vette á~ az ország kormányzását. Ő a közhiva
tali pályákat diplomával rendelkező szakemberekkel akarta betöl
teni. ezek megválasztásánál természetesen az ő elgondolásaihoz al
kalmazkodó egyének re gondolt. 1783-ban a helytartótanács kétség
bevonta, hogy Laáb vízimérnöki munkák végzésére jogosult, mi
\'el e tudományban \'izsgát nem tett. A meg:\'e feliratában hiába 
hivatkozott arra. hogy mérnöke a gátak építésénél bizonyította be 
cl tudását: itt nem elvi kérdésről volt szó, hanem arról. hogy cl szi
getközi Duna-ág Moson megyei szakaszának felmérését ne Laáb 
Gáspárra. hanem Váradi Józsefre. Pozsony város mérnökére bízzák 
(16). Laáb - noha pozícióját ez az eset nem gyengítette - mégis 
úgy érezte. hogy az új, a jozefinista rendszer rész~ről méltánytalan
ság érte. Bizalmatlanul kísérte figyelemmel a császár újabb és 
újabb reform.rendeleteinek m.egjelenését. amelyektől életpályájának 
kedvező alakulását féltette. A fordulat nem váratott magára sokáig. 
A császár közigazgatási reformjai során 1786-ban Győr és Moson 
megyét egyesítik. Laáb feleslegessé válik. elveszti a l11egvei mérnöki 
és adószedői tisztet. Az 1786. május 10-i közgyúlés kárp6tlásul él. 

nezsideri járás helyettes szolgabírájának választja meg. de Laáb a 
jelek szerint új állása iránt nem lelkesedik (17). 1786 n;.'arán az 
Országos Hajózási Igazgatóság m.egbízásából az oroszvári gát átépí
tését vezeti. Noha feladatát kiváló szakértelemmel látja el. Heppe 
Szaniszló, az igazgatóság vezetője Laáb alkalmazását szükségmeg
oldásnak nevezi. Lacíbbal szemben bizalmatlan. az éi szemében csak 
a helytartótanács. vagy a kamara mérnökei érnek valamit (18). Ez 
év szeptemberében Győry Férene gróf. a császár híve és bizalmasa, 
él. győri közigazgatási kerület főispánja Sáros megyébe küldi. hogy 



ott az Eperjestől a Dukla-hágón át Galíciába vezető, akkor építés 
alatt álló út munkálatait tanulmányozza (19). Miért küldte a keri i -

leti főispán éppen Laábot a felvidéki tanulmányútra? Képességeit 
akarta íly módon elismerni? Vagy eképpen akarta eltávolítani a 
megyéből ? Talán mindkét szempont szerepet játszott. Útjára bősé
gesen ellátták útikCiltséggeL de minden kedvezés ellenére sem le
hetett ínyére a felvidéki kirándulás, hisz október végén már ismét 
Moson megyében találjuk. 1786, október 31-én lemond állásáról (20). 
Valós2Ínütlen, hogy lemondása hirtelen elhatározásának volt a kö
vetkezménye, inkább ekkor csordulhatott ki az a pohár. amelyet 
a II. József rendszere elleni elkeseredés cseppjei töltöttek be. Győry 
gróf nem fogadja el a lemondást: noha Laáb ez időben mint helyet
tes szolgabíró, közigazgatási funkciót töltött be, müszaki tanácsait 
továbbra sem nélkülözhették. Amegye 1787: január 9-i közgyülésén 
tett nyilatkozat szerint Laáb tudása nem nélkülözhető. Mérnökünk 
azonban ragaszkodott távozásához, s így közte és Győry gróf között 
három hónapig tartó aLkudozásra került sor, melynek eredménye
képpen Laábot oly feltétellel bocsátják el, ha kötelezi magát. hogy 
müszaki tudását égetően fontos esetekben volt kartársainak átadja. 
E kikötéssel hagyja ott a közszolgálatot 1787 január végén (21). 
Visszavonul Bezenyére. ott várja be a jozefinista kormányzat végét. 
Ez időben egy esetről tudunk. amilwr a győri kerület volt mérnö
kének tudására kénytelen támaszkodni. 1787 júniusában egy út épí
tésénél kérik ki éi tanácsát, s előfogatot. hajdút és magas napidíjat 
biztosítanak számára, amikor arra vállalkozik. hogy az útépítést 
helyszínen is irányítsa. A császár által elrendelt országfelmérésben 
nem vesz részt. Ezt ráhagy ja a megyét is elözönlő idegen mérnö
kökre. Úgy érzi, ~ogy e munkák támogatása neki mint nemesember
nek egyáltalában nern áll érdekében. 

II. József 1790. február 20-án halt meg. Halála előtt "jogtipró" 
rendeleteit visszavonta. A megyék közigazgatása visszanyeri régi 
szervezetét. Öröm és felszabadultság érzése sugárzik az ez év 
szán tartott közgyüléseken. Az önállóságát visszanyert Moson megye 
első tisztújító gyűlését 1790. március 23-án tartották. Azokat a tiszt
viselőket, akik a "kalapos király" uralma idején visszavonulásuk
kal tüntettelL örömmel fogadják vissza. Laáb Gáspárt is megválaszt
ják amegye földmérőjévé és adószedőjévé. Hivatalos címe: geo
metra et perceptor particularis. A század utolsó évtizede Laáb élet
pályájának legtermékenyebb idŐszak:a. Fő munkaterülete a vizek 
szabályozása, felmérése és térképezése. 

Moson megye vizei közül a Duna okozott legtöbb gondot a la
kosságnak. A folyam Pozsony és Gönyü közötti szakasza a 2860 km 
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hosszú Dunának egyik legkritikusabb része. A bécsi medencéből a 
Kisalfőldre lépő Duna hegyvidéki folyóból alföldi folyammá válto
zik km-kénti 40 cm-es esése a szapi törésvonaltól kezdve 10 cm-re 
csökken. Esésének csökkenésével természetesen veszít elragadó ere
jéből, s azt a hatalmas hordalékmennyiséget, amit az osztrák és a 
bajor hegyekből hozott magával, fokozatosan lerakja, Pozsonynál a 
súlyosabb, Ásványnál a könnyebb kavicsokat. A Duna medre tehát 
feltöltődik, s ezt a folyamatot állandósítja az a körülmény, hogy a 
meder falának a kohéziója csekély, s így ha az ár a part oldalát el
mossa, az beomlik, s beomlott partrész tovább emeli a meder ma
gasságát. A nagymérvü hordaléklerakódás a zátonyok keletkezésének 
kedvez, a zátonyok idővel szigetekké bővülnek: a folyó számos ágra 
oszlik, sok szigetet vesz körül. Ilyen a Dunának Pozsony alatti sza
kasza, az a szakasz, amelyet magyar vonatkozásban Felső-Dunának 
hívnak s amelynek szabályozása még napjainkban is nehéz kérdések 
elé állítja vízügyi szolgálatunkat (23). Laáb korában a Felső-Dunán 
csak ármentesítési munkálatok folytak. Arra, hogya folyót a hajózás 
érdekében is szabályozni kell, még legfeljebb csak gondoltak (24). 
Ők még védekezően álltak szemben a nagy folyóvaL megelégedtek 
azzaL ha szeszélyes haragját csillapít ják cle káros szeszélyeit nem 
törekedtek gyökel'ében ol'Vosolni. A Duna a XVIII. század folyamán 
többször éreztette hatalmát Moson megye part menti lakosaival 
szemben. A Felső-Dunán a szóban forgó korszakban a következő 

években voltak árvizek: 1770., 1771., 1774., 1775., 1780., 1781., 1783., 
1786., 1787., 1788., 1789., 1795., 1799., 1809. és 1811. Mind a téli ún. 
jeges, mind a nyári árvizek egyaránt csapásai voltak a Pozsony-Mo
son-Győr megyei Duna-szakasznak A Duna éles kanyarulatainál. 
hirtelenszükületeinél megállott, majd feltorlódott az úszó jég, a víz 
megduzzadt s kilépett meclréből. Jégtorlaszok keletkezése szempont
jából kritikus pontok voltak Horvátjárfalunál, Dunacsunynál, Szap
nál és Gönyünél. A nyári árvizek májustól novembel'ig bármikor 
felléptek, és elsősorban ezen a vidéken - ahol a lerakódott hordalék
tömegek a víz sima lefolyását akadályozták - okozták a legnagyobb 
pusztítást. 

Az árvizek elleni védekezés a part menti lakosság létkérdése, 
s így a kiáradt folyók elleni küzdelem már a legrégibb emberi tele
pülések keletkezése idején megindult, a harc megszervezése és 
technikája azonban óriási fejlődésen ment keresztüL A védekezést 
legrégibb időben szükebb-tágabb érdekeltségek irányítottálz. ők 

hozták létre az ún. érdekeltségi töltéseket. Ezek rendszerint kör
töltések voltak amelyek egy vagy több közösséget fogtak körüL A 
feudális korban általában a megyék tartották kezükben az árvécle-
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lern irányítását, de a XVIII. század vegen már fe1ismerték. hogy a 
folyók természeti erőit csak országos összefogással lehet megzabo
lázni. Laáb kora az árvédelem történetében az átalakulás. a forron
gás kora volt. az a kor. amelyben a régi és az új, a n~aradi és a 
haladó elgondolások vivták küzdelmüket. Moson megye szigetközi 
részében még álltak él régi érdekE~ltségi töltések. az új töltések épí
tését általában a megye tartotta kezében. de a tervezésbe és a ki
vitelezésbe- már beleszólt az állam. amely vagy a kamarán. vagy az 
Országos Hajózási Hivatalon (Navigationsamt) keresztül érvényesí
tette akaratát. Moson megye árvédelem terén különleges helyzet
ben volt. mnennviben az itt építendő gátak Ausztriának közelsége 
révén osztrák érdekeket is védtek. Ez a körülmény magyarázza. hogy 
él Bécsből irányított országos hívatalok a Pozsony alatti szakasz 
;;rvédelmét viszonylag előnyben részesÍtették. Amegye területén 
létesült védelmi müvek tervezése országos -hatóságok közremüködé
sével történt. de a kivitelezés a megye feladata volt. 

A feudális korban a védmüvek építéséhez a jobbágyok robot
kötelezettségét vették igé:1:,-,be. Nem tudjuk. mióta terhelte jobbágy
ságunkat a robotnak e fajtája is. III. Ferdinánd 1647-bel1 kelt dekré
tumának 129. cikkelye a Rába tisztításához egy járás lakosságát 
rendeli ki. l:1ár meglevő szokásjog alapján. s így feltételezhetjük, 
hog;.' a folyamszabál;.'ozás a jobbágyság ősi adó i közé tartozott. A 
megye községenként megszabta a gát építésénél teljesítendő kézi és 
fogatos robotok számát. Míg az érdekeltségi töltések csak az érde
keltek munkája nyomán jöttek létre. cl megyei védművek távoli. 
tebát az árvíz veszélyen túl lakó jobbágyok fáradságos munkáját 
is igényelte_ A Duna gát jaihoz Moson megye egyaránt mozgósította 
Dunacsuny vagy a Fertő vidék községeinek jobbágy lakosságát. 

Az a Duna-szakasz. melynek problémái Iaáb életpályáját végig
kísértéle ahol rövid megszakításokkal állandóan dolgozott. s ahol 
ha valamit megoldottnak vélt. a folyó újból és újból megcáfolta. az 
Orosz'iá1' melletti Duna-szakasz volt. Itt a XVII. században - Babos 
Zoltán és Mayer László szerint - már két földtöltést emeltek (24), 
ezek azonban nem nyúj~hattak kellő védelmet. A megy e panaszos 
felirataival a kamara foglalkozott, s saját mérnökeire bízta a hely
zet orvoslását. Két kamarai mérnöktől maradt ránk terv a XVIII. 
század 70-es éveiből az oroszvári part rendezésére. Kaufmann l1evű 
mérnöknek 1770-ben készült térké!Jén egy rőzsegát tervével talál
kozunk (25). ez természetesen nem elégíthette ki a müszaki követel
ményeket. s így a kamara egyik legtehetségesebb szakemberét Kiss 
Józsefet - a Ferenc-csatorna egyik tervezőjét - bízta meg a kérdés 
megoldásával. Kiss József 17í-i-ben készült tervében az oroszvári 
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Duna-ágnak kőgáttal történő lezárását találta helyesnek (26). A 
Duna itt a kisalföldi hordalékkúpjának csúcsánál több ágra szakad, 
sok kisebb-nagyobb szigetet vesz körül, egy3éges sodorvonala nin
csen, s szélessége. ame:y Pozson;ynál csak 284 m, itt a zátony terüle
tet is bemérve. 1510 m (27). Magas vízállás esetén a víz a déli par
tokat ostromolja. Az oroszvári mellékágat elreteszelő kőgát árvédeI
mi töltésben folytatódik és ezenkívül a védelem fokozásahoz több 
sarkantyú elhelyezése is szükséges. 

A gát felépítése Moson vármegyére várt. A vármegye jobbágy 
lakosainak két évi munkáját igényelte az építkezés. Egykorú ki
mutatások szerint (28) 1776. március 9. és 1777. november 30-a között 
a községek e cél érdekében 39766 nap kézi robotot teljesítettele 
ezenkh'ül 25013 nap fogatos robottal - amelyből 11751 volt két
fogatos. 6796 haromfogatos és 6466 négyfogatos napszám - jelentek 
meg Oroszvárnál. Laáb Gáspár ezt az építkezést irányította, mint 
fiatal mérnök. Müködésének befejeztével amegye közgyülése. korá
ban rendkívüli értékú c jutalmat. 500 forintot szavazott meg részére. 

Sajnos. az oroszvári gát nem váltotta be a hozzáfúződő remé
nyeket. Az 1779-80 telén a Felső-Dunán megakadt jégtorlaszok 
Jeges árvizet okoztak. s az ár 1780. március 6-án a védmüvet át
szakította. A gát kijavítása csak késedelmesen és tökéletlenül tör
ténhetett meg: az országos hatóságok ugyanis kellő segítséget nem 
aeltak. a megye az uradalmaktól, elsősorban az óváritól várt támo
gatást. de ezekkel a költségek elosztása tekintetében megállapodni 
nem tudott (29). 

1785-ben nyári árvíz törte at az oroszvári gátat. Heppe Szaniszló. 
az Országos Hajózási Igazgatóság újonnan kinevezett igazgatója ez 
év novemberében megszemlélte él. gátat és megállapította, hogy az 
csak közepes vízállás ellen véd, magas vízállás ellen már nem. mi
vel a rézsüje nagyon mered:::k. A kijavítása: koronájának megeme
lése, rézsüjének megtoldása aprólékos számítás szerint 8282 forintot 
igényel. A gát karbantartására két állandó gátőr felvételét ja\Ta
:;olja, évi 100 forint fizetéssel. Már van egy jelöltje is. Horváth nevü 
vármegyei hajdú személyében. Az átépítési munkák irányításával 
Hölczel Károly kamarai mérnököt bízza meg (30). HölczeLt 1786. 
nyarán máshová rendelik. távozasa után Laáb, kinek tanácsait ko1-
legáj8. eddig sem nélkülözhette, folytatta a gát átépítését. 1786 végén 
a hajózási igazgatóság jelentést adott ki . azokról a munkakról. ame
lyeket a kamara é.s a helytartótanácsnak E.Z előző évben történt egye
sítése óta elvégzett. s ezek között az oroszvári gát helyreállításával 
is büszkélkedik (31). ' 
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1791-ben Laábot ismét a Duna mellett találjuk; ezúttal a Duna
csuny melletti szakasz védelme foglalkoztatja. Az 1791. március 15-i 
megyegyűlésen ismerteti árvédeimi terveit. Az árvizek okát a me
demek a hordaléklerakódás folytán bekövetkező állandó feltöltődé
sében látja, e mellett túl nagy jelentőséget tulajdonít a helyenként, 

1. ábra Laúb Gúspúr: _.\.ITédelmi telT a Felső-Duna egy szalmszán. 
::\loson megye lc,-éltúr-a 

főleg amellékágakban megakadó úszó gallyaknak vagy fatörzsek
nek. A Dunát tehát koto mi kell. s meg kell tisztítani az uszadék 
fától. Csuny községnél pedig. ahol a Duna szélessége zátonyaival 
együtt a kilométert is elérte, s hol az árvízveszély épp oly fenyegető 
szokott lenni, mint Oroszvárnál. gátat kell emebi. Amegye gon
dcskodjon az árvédelemhez szükséges eszközök beszerzéséről. A 
Csunynál meginduló munkához több szállító hajó szükséges, ezek 
közül néhányat Pozsony városa - arnely szerinte az árvízvéc1elmi 
munkák nál hasonló mértél~ben érdekelt - bocsásson rendelkezésre. 
A megye ez ügyben átírt Pozsonynak. A gátépítést, amelyet ő mér-
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nöki felméréssel és térképezéssel köt össze, 1791. maJ us l-én szán
dékszik elkezdeni. A tervezett munka időben megindult. s a május 
28-i megyei gyülésen Laáb már 300 öl hosszú gát elkészültéről szá
molt be. Az építkezés további menete azonban nem követhette a 
kezdeti iramot, mivel Laábot még 1793-ban is a csunvi Dunánál 
találjuk. Az itt elkészült töltés. amelyről részletes leírás nem maradt 
ránk, az oroszvári gát tovább fejlesztését jelentette. 

A Duna Moson megyei szakaszának szabályozása. annak kér
dései és nehézségei újból és újból foglalkoztatiák. A gátak karban
tartásának legeredményesebb módja is állandóan érdekli. A mo
narchia más részében elkészült töltéseket tanulmánvoz7.a. igy 1307-
ben e célból az alsó-ausztriai \Volfstal helységben jár. A gáté1k erő
sítéséhez szükséges köveket messze vidékről hozat ja a helyszínre. 
1807-ben a Duna jobb partjának tőltését a rajkai és magyarkimlei 
~7akaszokon építi tovább. miután az erre vonatkozó költségvetést a 
megye közgyülése 1801. március 18-án elfogadta. 

iVIint Moson megye közgyúlési jegyzőkönyvei tanúsítják. a Duna 
gát jainak karbantartásával kapcsolatos költségek jóváhagyása éven
ként ismétlődő tételt jelentett az ügyek tárgysorozatában. E kiadá
sokat mindig Laáb terjesztette be és indokolta meg. Bizonyos évek
ben a Duna fokozottabb tevékenységet. rendkívüli nehézségek meg
nldását követelte mérnökünktől. 1816-ban például 68 napot töltött 
az ol'oszvári határban vizi munkával. és az ott készített "rajzolatot" 
1817. február 26-án mutatta be amegye vezetőségének (32). Ugyan
ebben a hónapban tervet terjesztett elő a Duna Mecsér község mel
letti szakaszának erősítésére vonatkozólag: sö\Cényfonásból sarkan
tyúkat szándékszik készíteni. amelyek a Duna árhullámait felfog
j~:k, s erejüket letompítják (33). 1820-ban megyei szolgálatának 50. 
esztendejében ismét az egyik legveszélyeztetettebb partrésznek az 
Oroszvár mellettinek a kérdései foglalkoztatják. Megállapítása szerint 
a Duna itt képződött zátonyai és szigetei magas vízállás esetén az 
árhullám lefolyását akadályozzák. Javasolja, hogya Wi eh sand nevü 
szigete t át kell vágni, "hogy az ott megütköző, s azon szigetnek szeg
letére igyekező víz egyenes folyást nyerhessen". A csatorna nagy
szabású kellett hogy legyen: Laáb ugyanis 3640 ember munkaerejét 
igényli az ásáshoz. s a költségeket 10812 forint ra tervezi (34). A terv 
megvalósulásáról nincs tudomásunk. 

Laáb pályáját tehát hazánk fő folyója ellen vívott küzdelem 
sikeres és veszteséges eseményei kísérik végig. Ö volt az, aki a helyi 
védelmet nyújtó érdekeltségi töltéseket nagyobb területet védő 111e
gyei töltésekké építette tovább. A múlt "gazdag tapasztalatai" nem 
álltak mögötte, sokszor csak saját kárán gyarapíthatta vízépítői 
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tudományát. A folyamszabályozás technikáját illető elgondolásai 
sokszor meghaladottale így túlértékeli a csatornázásnak az árvédel-

. met célzó szabályozásban betöltött szerep ét. de árvédeimi politi
kájában megérti a haladás szavát. Tudatában van annak. hogy 
eredményes munka csak nagyobb közősség önzetlen összefogása 
révén jöhet létre. s ugyanakkor hangoztatja a rendszeres árvédelem. 
tehát az állandó felügyelőszolgálat és karbantartás szükségességét. 
E törekvéseket JI. József óta az országos hatóságok is támogatják. 
az érdekelt megyék javarésze azonban megelégszik a rendszertelen 
és kapkodó. sokszor 'csak a veszély eshetőségét tompító maradi ár
yédelemmel. 

Laáb idejében a Felső-Dunán csak árvédelmi. tehát nagy víz
szabályozási l1l.unkák folytak. 1809-ben az Építési Igazgatóság a 
Felső-Duna hajózhatóvá tételére is készített terveket. de ezek 
feudális érdekekbe ütköztek - a Pozsony megyei Pálffy hercegi 
uradalom ellenezte s így nem valósulhattak meg (35). A termelő
erők fejletlensége. fi elsősorban a megfelelő technikai felszerelés 
hiánya következtében Laáb 11emzedéke egyébként is nehezen tudotT 
volna e feladattal megbirkózni. A Felső-Dunának a hajózás célját 
szolgáló középvíz-szabályozása csak a múlt század végén 1886. és 
1896. között készülhetett el. 

A Moson megyét délről határoló Hanság lecsapolása a megyé
nek évszázadok óta húzodó problémája volt. A XVIII. században a 
Hanság mocsárvilága három vármegyére: G:,--őr. Sopron és Moson 
megyére terjedt ki. hossza kelet-nyugat irányban kb. 55 km. 
nagyobb szélessége 'pedig 17 km volt. A Hanságot a Kis-Rába. ct 

Répce, az Ikva folyó és a Fertő tó túlcsorduló vizei táplálták. Le
folyása csak a Rábcán keresztül volt a Kis-Dunába. de csak a Duna 
alacsony és közepes vízállás a esetén. magas vízálláskor a Rábca 
visszafelé folyt. s a Duna vize felnyomult a Hanságba. Az oka ennek 
az. hogy a HansEig alig 2 méterrel fekszik a Duna normál szinti e 
felett. s így felesleges víztömegeinek elvezetése nem lehetett mindig 
biztosítva (3H). A Hanság és a Fertő-tó szoros kapcsolatban vannak 
egymással. Amint a tó vize eddig fel nem derített periódusok szerint 
árad \-agy apad. úgy növekszik vagy csökken a Hanság mQcsár
világa. A X-XII. században a Hanság vízbő. a XIII-XIV. század
ban vízszegény. a XV. században és a XVL század elején magas víz
állású. de az 1560-as években már szinte kiszáradt. A vízbő XVII. 
századot 1693 és 1742 között az apály időszaka váltja fel. Mikor a 
XVIII. század közepével az évente fokozódó áradások korszaka 
köszönt be, a kormányzat és a megye elérkezettnek látj 2. az időt a 
Hanság szeszélyeinek megszüntetésére (37). A kezdeményezés az 
uralkodó osztályok. éspedig elsősorban a nag)-birtokos nemesség 
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részéről indult ki. A Hanság déli oldalán az Esterházya.k, az északi 
felén pedig Károly főherceg uradalma volt a mocsárvilág felszámo
lásában érdekelve. Jobbágyaik az áradások következtében a földe
ket csak részben tudták megmüvelni és így az úrbéri jövedelmek 
hiányosan folytak be. Emellett természetesen közlekedési és egész
ségügyi szempontok is sürgették a vadvizek megzabolázását, de a 
fölvilágosodott uralkodóknak népeik iránti önzetlen szeretete tá
volról sem játszott olyar: szerepet, mint ahogy ezt sokszor hangoz
tatták. 

A Hanság mocsarainak lecsapolására vonatkozó első jelentős 

télvezetet 1762-ben Frema.n Maxim készítette. Ö a Hanság ellápo
sodásának okát abban látja. hogy itt több víz fut össze. mint a111eny
nyit a Rábca a Kis-Dunába levezet. A Kis-Rábát tehát egy a Han-

peremén ásandó csatornában a Rábcába kell vezetni. hogy vize 
lle a mocsarat táplálja. hanem a Kis-Dunába folyjon (38). Egyebek-
1:: t'n a I-Ié,nság vizét levezető Rábca folyó tisztítását és kotrását java
sd.ia. Freman tervezete. elsősorban mert a javasolt csatorna rend
kívüli költségd;:et igén'·elt. nem valósulhatott meg. A kö\'etkező 

évtizedben, az li70-es években, nem merült fel ú.jabb terv a Hanság 
lendezésére. a terület mégis egy jelentős alkotás bontotta 
neg: a fertőd-pomogyi töltés. Ez a közel 20 km hosszú töltés. s az 
"7.0n \'ezetéí út 1777 és 1780közöH készült el és elsősorban magán
érdekeket szolgált: az Eszterházy-birtokok s cl. rertödi (Eszter
házi) kastély könnyebb megközelíthetőségét. A töltés kCctéválas7.
totta a Ranságot. s rajta először tette lábát a XVIII. század c'11bere, 
ClZ éger erdők és úszó láp ok rejtélyes világába. 

n. J ózsej' uralkodása idej én és az 1790-es években Sopron és 
::VIoscn megye mérnökei mérték fel a Hanságot. Krieger Sámuel és 
Eegedfis Antal ez idő tájt Sopron meg;:ében működő rnémökök ::t 

.. Hany'· Sopron megyei területét járták be és mé~'ték fel. ugyanakkor 
Laáb Gáspá:)' a mosoni rész feltérkéDezését kezdte el. Lctáb munkája 
- mivel éí El •• kalapos király" uralkodásának három évében. tehát 
1787 és 1790 között a közszolgálatTól visszavonult - nem juthatott 
el él befejezéséig. s így csak Krieger és Hegedíis felmérésének az 
(: redménye maradhatott ré.nb:. Hegedüs szerint a mocsarak Sopron 
megyei részének terjedelme 41 284 hold. mivel a Moson és Győr 

megyei rész is kb. ugyanekkora. a Hanság nagyságát a XVIII. szá
Zod végén 80 OOO holdra becsülhetjük. Hegedíis az 1790-es évek 
elején tervet colgozott ki a Hanság lecsapolására: ő a _ Hanságban 
elvesző folyók. tehát a Kis-Rába. a Répce és az Il~\'a vizet csator
názni. s így a Rábába átvezetni akarta. Terve nyomán 1795 és 1799 
között BősárkánYl1ál mintegy 9 km hosszú csatorna épült. Ennek 
létrejötte jelentette az első komoly lépést a Hanság víz~elenítése 
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érdekében. A csatorna Sopron megye területén húzódott. s első

sorban amegye földjeinek termővé tételét szolgálta. Laáb Gáspár 
Hanság-rendezési terve e csatorna építésének az idején született meg. 
Laáb szerint a Hanság lecsapolása és termővé tétele Győr, Moson 
és Sopron megye közös érdeke: itt eredményt csak az érdekelt 
megyék összefogásával lehet elérni. Közös erővel egy. az egész Han
ságot átszelő csatornát kell építeni. amely 3. Győr megyei Sövény
házánál torkollna a Rábcába. A Hanság szabályozásáról179S-ban tér
képet készített, az 1799. október 8-i megyegyűlésen pedig a vezető
ség elé tárta itt vázolt gondolatait (39). Hegediis és Laáb kezdemé
nyezése nyomán a XIX. század első évtizedében kiépül a Hanság 
első csatorna rendszere. Ez a csatornarendszer a Bősárkánynál ása
tott Hegedíis-féle csatornából indult ki. s annak tovább fejlesztés o 

révén jött létre: ezt ugyanis Laáb tervei szerint fő csatornávú 
építették tovább, ugyanakkor oldalágakat is létesítettek. A mun
kálatok költségét a meg~'ék és az Eszterházy-uraclalom viselte. ez 
utóbbi természetesen jobbág:.-ainak robotkötelezettségét is itt hasz
nosította. Az 1813-ra elkészült lecsapolócsatornák. óriási területe
L,=t h) 'ítottak meg a mezőgazdaság számára, de a Hanság problé
máját megoldani nem tudták. A termelőerők akkori fejlettségi fokán 
ily nagy feladattal megbirkózni nem tudtak. a tervező mérnökök 
még nem rendelkezhetlt.k a szükséges tapasztalatokkaL s a jobbá
gyok robotmunkájától sem lehetett megfelelő teljesítményt várni. A 
Hegedíís és Laáb-féle csatornarendszer néhány évtizeden belül 
tönkrement. karbantartásáról nem gondoskodtak, áradás idején a víz 
szétszaggatta partjait. medre eliszapolódott. s vízi növények nőtték 
be. Így a Hanság szabályozása a reformkorban is központi probléma 
maradt, amellyel országos hírü mérnökök - többek közt Beszédes 
József - foglalkoztak. De az ő alkotásaik sem tudták a Hanság 
szeszélyeit orvosolni. s így annak lecsapolása a múlt század végének 
nemzedékére, a Rábaszabályozó Társulat mérnökeire várt. 

A hanság-kérdés végleges rendezése napjaink feladata. 

Laáb Gáspár tehát egyike volt a Hanság l11')c.sarai ellen vezetett 
hadjárat katonáinak. Az ő sikerei ből és vereségéből szerezték az 
utódok azokat az értékes tapasztalatokat, amelyek a harc sikeres be
fejezéséhez szükségesek. 

A Hanság lecsapolásának problémájával szoros összefüggésben 
állt a Fertő tó partjának szabályozása. A Hanság és a Fertő ugyanis 
egy víztároló medencét alkot, s így a Hanság megnövekedett vizei 
él Fertő áradását vonják m::tguk után. s természetesen a Fertő is 
szabályozza a Hanság vízállását. A Fertő áradásaitpL különösen a tó 
keleti és északi partján fekvő községek szenvedtek, ezek határa 
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ugyanis alig fél méterrel feküdt csak a tó normál szint je felett. Van
nak adataink arra, hogy Laáb a Fertő vidék ármentesítésével is fog
lalkozott. igaz, hogy erre vonatkozólag átfogó terve nem maradt, 
hanem beérte a helyi problémák orvoslásával. 1808-ban Védeny és 
Nezsider között az ártalnlas vizek levezetésére csatornát épített (40). 
1812-ben pedig a tó partjának északkeleti szakaszát terméskövekkel 
erősítette meg (41). 

A Fertő tó szabályozásával se Laáb, se az őt követő nemzedé
kek nem tudtak megbirkózni: voltak, akik a tó kiszáritása mellett 
foglaltak állást. mások állandó és határozott partvonal kiépítését 
sürgették. Megvalósulásig a tervek nem jutottak. s így a Fertő nap
jainkban is "rakoncátlan víztükör" és véget nem érő nádasok biro
dalma. 

Moson vármegyének a Duna után legjelentősebb folyama a 
Lajta. Ez a gyorsjárású folyó - amely szeszélyesen váltakozó. majd 
áradó, majd apadó vizével érzékeny müszerként reagál a Stájer 
Alpok csapadékdús időjárására - Brucktól Mosonig, mintegy 60 
km-es szakaszon szelte át a megyét. Gáta (Gattendorf) és Miklós
"alva (Nickelsdorf) között kiágazó, majd visszaömlő oldalága a Kis
Lajta, helyi nevén Steinbach. Mint a Lajtáról készült régi térképek 
bizonyítják. szabályozása már a XVIII. század eleje óta foglalkoz
tatta a szakértőket. MaTinoni János olasz mérnök és a jeles Mikouin~J 
Sámuel közös munkájának köszönhetjük e folyó legelső részletes 
ábrázolását 1728-ból (42). A század derekán és második felében 
KTiegeT Sámuel és Trautt AntaL mérnökök térképezték fel a folyó 
cool'on megyei szakaszát (43), míg a mosoni szakasz felmérésével 
KiráLy György, Győr vármegye geometrája foglalkozott először. Ő 
1788 április ától augusztusáig a Lajta Királyhidától (Bruck) Mosonig 
terj edő szakaszát térképezte fel. Munkájának eredményét Moson 
vármegye levéltárában fennmaradt 10 részletes térképszelvény őrzi 
(44). Laáb Gáspár 1790-ben a Lajta Királyhida melletti. a régi oszt
rák-magyar határon hÚ.zódó részéről készített térképet 1806-ban 
pedig Wimsbel'g József térképezte a Lajta alsó folyását. 

A Lajta szabályozása érdekében már a XVIII. században történ
tek lépések. A folyam felső szakaszán több kanyarulatot átvágtak, 
az alsó folyásánál pedig Miklósfalva és Magyaróvár között árapasztó 
csatornát ásatott a megye. Ez a csatorna, amelyet a régi térképek 
.. Megyei Kanális" néven jelölnek, a bal parttal párhuzamosan 
követte a folyót. II. József idején az országos hatóságok is foglal
koztak a Lajta problémájával. 1786 decemberében HöLczeL Károly 
kamarai mérnök tervet nyújtott be a Hajózási Igazgatósághoz a 
folyam rendezéséről. Heppe Szaniszló a hivatal igazgatója szerint a 
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terv (amelyet részleteiben nem ismerünk) helyeslést érdemel, de 
mivel a mérnök költségvetést nem mellékeIt hozzá; ezért "magasabb 
helyre még nem terjeszthető fel" (46). A századforduló háborús évei 
ezen a vidéken nagyobb vállalkozásra nem hagytak lehetőséget, s a 
Lajta csendes viselkedése is közönyössé tette az árvédelemben érd:c:
kEltek et. AmegyE: vezetőségét a folyammal szemben tanúsított ön
telt tétlenségéből az 1813. évi árvíz riasztotta fel. A nagy árvíz után 
mind a megye, mind a Lajta-vidék ármentesítésénél érdekelt Eszt2i"-
házy-uraclalom lépéseket tett a folyam szabályozása érdekében. 
HiL:i-től 1818-ig terjedő években Laáb, mint megyei és Nagy Istvá'l, 
mint uradalmi mérnök a Lajta szintezését végezték el. Ez a munka 
csak lassan haladt előre. 1816 tavaszán kelt bejegyzés szerint azt 
olvassuk amegye közgyülési jegyzőkön~'veiben. hogv a szorgoskodó 
mérnökök a Lajta libellációját még ez évben elvégzik (4/). Az 1817. 
október hó 29-i közgyülésen ugyanakkor megállapították. hogy Laáb 
és Nagy a folyó kiöntés ei miatt munkájukkal 1817. nyarán sem 
ké5zülhettek el. Laáb az ez évben elkészített térképén megjelöli él 
Lajta Moson megyei alsó szakaszának szabályozási lehetőségét: ő 

egy újabb árapasztó csatorna ásásában látja a helyes teendőt. Ez él 

cS2torna. an:ely jobb oldalán követné a Lajtát. normális vízállás ide-o 
jén öntöző- és malomcsatorna szerep ét is ellátná. magas víz esetén 

19 magáravonja és elvezeti a kárt okozó vízmennyiséget. A LwílJ 
,íital kijelölt mesterséges vízmecler építését 1818-ban megkezdték 
(4.8). s elkészülte után mint ,.Új Kanális" vált ismeretessé. Laéib (~l
képzelését. az árapasztó csatornával történő folyamszabályozást -
a~-(lely immár meghaladott álláspol1tot képvisel - kortárs~ü és köz
vellen utódai hel~'eselték. így 1'7 agne1" Mihá ly. kinek nevével e vidé
ken a reformkorban gyakran találkozunk 1832-ben készült Lajta 
térkép én (49) további árapasztó csatornák létesítését tervezi. A Lajta 
sz:tbályozását csak a jelen század idején sikerült bevégezni. a helyes 
u.tat ehhez nem az árapasztó csatornák. hanem a párhuzammüvek 
j elemették (50). 

Mikor LC/áh a Lajtél. folyó szintezését v·égezte. már 70. életévét 
t",posta és meg'"jci szolgálatának 50 ~ves évfordulój ához közeledett. 
Egész pályáját a vizek ellen folytatott harc sikeres és veszteséges 
eseményei töltötték be. li megyéjét foglalkoztató vízszabályozási 
kérdéseket lényegében és végérvényesen megoldani nem tudta. ele 
értékes részletmegoldásokkal vitte előbbre, s így az ő és korabe1i 
szaktárs ainak munkája adta meg a lehetőséget az őt követő generá
ciók sikereihez. Róla alkotott képünk nem teljes. ha útépítő és tér
képrajzolói munkásságáról nem szólunk. Útépítői tudását - amit 
II. József idején kortársai oly különös mértékben értékeltek - gyak-
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ran volt alkalma megyéjének hasznára és rendelkezésére bocsátani. 
Úttérkép csak egy maradt utána (1. sz. térkép), de a megyei jegyző
könyvek bizonyítják, hogy több ilyennek a készítésére kapott meg
bízást. Így az 1817. január 18-i megyegyülés megbízta,. hogy a 
zurány-királyhidai (Zundorf-Bruck) "útnak mesterséges rajzo
latját a földmérői plánumnak regulái szerint készítse el" (51). 

Laábtól 21 térkép maradt ránk: ebből 16-ot Moson megye levél
tára (ill. jogutódja a Győri Állami Levéltár) őriz, kettőt az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Földrajzi Intézetében találunk továbbá 
az Országos Levéltárban őrzött Esterházy-levéltár, a Győri Káptalan 
Gazdasági Levéltára és a Széchenyi Könyvtár térképtára is egy-egy 
lérképét tartja nyilván. A 21 térkép közül 12 a. Felső-Dunával foghl
l:ozik. annak elsősorban a csunyi és oroszvári szakaszával. toyábbi 
1 él'képei a Hanságot, a Fertőt és a Lajtát ábrázolják. Egy térképe 
I'vlagyaróvár városát örökíti lTleg, a vcí.rost körülölelő. annak védel
mét szolgáló csatorna.hálózattal. Laáb térképei az árvédelem-törté
net és vízrajz értékes dokumentumai. mégis a kortársaktól fenn
maradt térképekkel összehasonlítva nem mutatnak kiemelkedi) 
ábrázoló készséget vagy nagyobb pontosságot. Mint térképrajzoló az 
ft tlagtehetségek színvonalán marad. Térképeinek leírását a j elen 
életrajz után adjuIc 

Laáb működése két generáció, kisér végig. 1822-ben l;) é"es 
!,(),'~'1ban vonult nyugalomba. Az 1822. novembel' 20-i megy ei ko;:
-gyűlés méltatja érdemeit (52). 52 e3ztendőn át szolgálta lVIoson 
megyét, a mérnöki teendőket 70 éves koráig egyedül látta el. csak 8.Z 

1810-es évek végén kapott segítőtárscü Nagy Istl:án és Boboti, Károly 
személyében. Utódja Boboth KáTOly lett. Laábot érdemeinek e1is
merés éül fizetett táblabírónak nevezték ki. Visszavonultságának évei 
nem teltek el gondtalanul: 1823-tól 1830-ig pörösködik bátyjának 
Imre nev ü fiávaL a szerény kiterjedésü bezenyei családi birtok miatt 
{:)31. A köztük 1830-ban létrejött megegyezés, amely őt a birtok 
haszonélvezőjévé teszi, még l1éhány nyugodt évet biztosít számára. 

1834.-február 5-én halt meg szülőfalujábéln (54). 
LaálJ a XVIII. század végén kialakuló magyar értelmisE':gi réteg 

tétgja. Ez it réteg a köznemesség és a polgárság soraiból toborzódott. 
s a gyarmati és húbéri elnyomás elleni küzdelmet lett hivC'.tva el
indítani. A polgári haladást szolgáló e kettős cél egységét Laáb nem
zedél\:e nem vo:;: képes megérteni, voli:2k. akik a feudalizmus f21-
számolé.sát a Habsburgoktól vártálc s hazánk gyarmati függősr;.ge 

nem aggasztotta őket. Mások szembe fordult2.k az elnyomó és be
olvasztó törekvésekkeL de a hübéri kiváltságok fenntartásához gör
csösen ragaszkodtak. Laáb ez utóbbiakkal tartott, os noha harcaikban 



aktív szerepet nem vállalt, a "josephinista ve~zély" idején ebben a 
l1E:mesi táborban húzta meg magát. 

Mint szakember a megy ei mérnökök legrégibb generációját kép
viseli. A többi megyék első müszaki tisztviselőit általában nem is
merjük velük eddig a történetírás alig foglalkozott, s így kevesek
kel lehetett összemérni tehetségét, alkotásait. Nem kétséges, hogy 
Bőhm Ferenccel, a Sárrét lecsapolójával vagy Balla Antallal, a 
Duna-Tisza-csatorna egyik tervezőjével nem veszi fel a versenyt 
és az sem vitatható, hogy a kamara és a helytartótanács hivatalai
ban nálánál értékesebb és szélesebb látókörű mérnökök is müköd
tek mint pl. a Kiss testvérek a Ferenc-csatorna tervezői. Laáb nem 
volt rendkívüli egyéniség. de fáradhatatlan munkásságával, új meg
oldásokatkut.ató tervezőkészségével jóval felülmúlt.a korának átlag
mérnökét. 
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Laáb Gáspár térképei 

.A térképek időrendben következnek. A rövidítések magyarázata 

a 8. oldalon található. 

1. ,.Mappa Demonstmns Situm teTTenonon ad Oppida Gálos et 
Védeny Spectans." - 1783. - 100 öl = 27 mm. (kb. 1 : 7200). -
73.5X32,5. - Tr. - Sz. - O. U. Est. Lt. XI. 438. 

A Fertő tó melletti Gálos és Védeny községek vitás hatáJ.'részének 
térképe. 

2. C. n. - 1783. - 100 öl = 13 mm (kb. 1 : 14400) - 48 X 39. 
Tr. - M. m. Lt. T. 13. 

Országút Győr és l'vloson megye ihatárán Lébény községnél. 

3. "Mappa tam Capitalis Da/wbii, quam etiam rumi Danubialis 
Moson." - 1786. - 100 öl = 6 mm (kb. 1 : 31 600). - 68X52. - Tr. 
- Sz. - M. m. Lt. T. 41. 

Az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna elágazása Rajka községnél. 

4. C. n. - 1790. - 100 öl = 34 mm (kb. 1 : 5580). - 39 X 29. 
Tr. - Sz. - Széll'. - M. m. Lt. T. 171. 

A Lajta folyó Brucknál Ausztria és' Magyarország régi határánál. 

5. Geometricwn plan um exhibens magni Dam~bii situm ad 
Possessionem Csuny. - 1791. - 100 öl = 27 mm (kb. 1 : 7200). -
46 X 30. - Tr. - M. m. U. T. 25. 

Az öreg-Duna D1.ll1acsuny községnél. 

6. "Mappa Geometrica Capitdlis Danubii ad Possessionen Cstmy." 
1792. - 100 öl = 27 mm (kb. 1 : 7200). - 43 X 33. - Tr. - M. m. 
U. T. 28. 

A Duna Csuny .községnél a jelzett évben épülő árvédeimi töltéssel. 
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7. "Planwn GeometricWI1 Situm Ca]Jitalis Danubii Csuny refe-
rens." - 1793. - 100 öl = 27 mm (kb. 1 : 7200). - 44 X 36. - Tr. 
-' M. m. U. T. 26. 

Az Öreg-Duna Csuny községnél. 

S. "PZallum Geometricum Capitalis 
1794. - 100 öl = 27 mm (kb. 1 : 7200). 

M. m. U. T. 27. 

Danubii 
45X36. 

ael Oroszvár." 
Tr. - Sz.-

A Duna Oroszvárnál az árvédeimi művekkel: a gátaklGü és a sar
kan tyúkkal. 

9. ,.Mappa Pal/uelis ex FluL"ií .4.rabonís exunelationibus pro-
L·enientcs." 1794. - 100 öl = 66 mm (kb. 1 : 2880). - 71 X 52 -
Tr. Sz. - M. n1. Ll. T. 91. 

A Rába folyó kiöntéseiből származó mocsarak Győr megyei Rába
l'sécsén:,~. E.:.óny és Fehértó hatál~ában. 

10. ,.Plci/mm Geometricwn ... Capiwlis Darwbii slipra aggerem 
Oroszl:ár". - 1795. - 100 öl = 27 mm (k8. 1 : 7200). - 49 >< 38. 
Tr. M. m. U. T. 35. 

J\Z l7/3-ban elkészült orosz\~ári gát feleTti Duna-szakasz. 

11. "Jl.1a]:]Ja exhibens CanelZen Oppiell17i1 M.agyarónir ambien-
tem." - 1796. - lVI. n. - 43 X 33. - Tr. - M. m. U. T. 11. 

~TagyaTóvár városa a helység vécleln1ére létesített csatornákkal. 

12. "Ma]JjJCL particuZa Rami Mosoniensis ill pTCleclio Borelács". 
1796. - 100 öl = 56 mm (kb. 1 : 3386). - 46 32. - Tr. - lVI. m. 
Lt. T. 31. 

A. Jlilosoni-Duna Bordács ];:özség határában. 

13. "MappCl Demons!rans SituCltionem et Ampliwelinem Pallu-
diosa Plaga Hanséigh elitta." - 1798. - 100 öl = 66 mm (kb. 1 : 
2880.) - 70X51. Tr. - Sz. - lVI. 111. U. T. 92. 

A Hanság keleti része a Rábcá\-al s 8 mocsár lecsapolására építendő 
csa tcrn2.\Wal. 

14. ,.IvIappC! te1'renU7Il vVécleny Ciel ?:enerabile CC/pitu/um Jal1-
I'inense spectems." - 1805. - 100 öl = 26,5 mm. (kb. 1 : 7200). -
108 X 59. - Tr. Sz. - Sz. K. Tt. A. 661. 

Védeny község belterülete és határa a Fertő tó meEett. A belterüle
ten háztömbök, a határban szántók és rétek számozott parcellákra osztva. 
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15. "Mappa terl'ennm oppidi "'iVédeny." - 1805. - 100 öl = 26 
mm (kb. 1 : 7200). - 110 X 70. - Tr. - Sz. - Tek. - Szélr. - Győri 
Kápt. Gazd. U. L. 14. 

Védeny község és natára a Fertő tó mellett dűlőnevek és mLivelési 
ágak feltüntetésével. 

16. "Plam~m sitlwtionis occasione mmL/na aqlla." - 1808. -
100 öl = 27 mm (kb. 1 : 7200). - 47 X 36. - Tr. - M. m. Lt. T. ::W. 

A Duna Csuny ,községnél alacsony vízállás idején. 

17. "Piamon Situationis tam Danubii Capitalis ad Csnn. qua III 
etiam mmi latcmIis Guttoriensis defltwns." - 1808. - 100 öl = 26 
mm (1 : 7110). - 65X45. - Tr. - Sz. - Egyetemi Föld. Int. 7754' 
1933-34. 

Az Öl'eg Duna elfajult ágai Gutor község előtt SomOl'jától nyugatra 
\'olt Pozsony vármegyében. 

18. .,.Planwn Sittwtionis Rami Danubialis Mosoniensis, tam 
etiam Dannbii Capitalis pterj'luentis." - 1808. - 110 öl = 26 mm 
(l : 7110). - 57 X 45. - Tr. - Sz. - Egyetemi Földr. Int. 7753. 
EJ33-34. 

A Duna elfajult ágai Rajka előtt :\Ioson vármeg:.'ében. 

19. "Plcuwm demonstrans situm CapitaUs Danubií super aggercm 
Oroszvéá," - 1811. - 100 öl = 27 mm (kb. 1 : 7200). - 47 X 37. -
Tr. NI. 111. Lt. T. 34. 

A Duna az Ol'oszvárnál épült gát felett. 

20. "Conceptus ideaIis Flu1Jii Laytha et Stainbach." - 1817. -
M. n. - 91 X 38. - Tr. - lVI. 111. Lt. T. 93. 

A Lajta folyó és mellékvize az ún. Stei:nbach. nemkülönben a fo;yam 
ál'területc a Hegyeshalom és a ~'égi országhatár közötti szakaszon. Folyam
szabál~-ozási terv, a szabályozás hoz szükséges árapasztó csatornával. 

21 ..... Planum stl'ucturarum hvdruulicancm ... " - É. n. 
100 öl = 27 mm (klJ. l : 7200). - 90 X 7'2.. - M. m. U. T. 36. 

Ár'\:édelmi művek Dunacsuny l~özségnél. 



Források és megjegyzések 

1. A Laáb-család 1702-ben szerzett nemességet, fő ágát a XIX. 
század kőzepén is Bezenyei kúriájában találjuk oldalágai más me
gyékbe széledtek el, ahol, mint jegyzők, papok, tanítók bukkantak feL 

2. Laáb Mátyás a II. József által elrendelt földmérés során falu
jának határát mérte fel, mivel a lakosok jobban bíztak benne, mint 
az idegen mérnökőkben .. 

3. M. m. Lt. Piaristák iratai. Nomina. studiosorum, qui ab initio 
scholarum nostrarum óváriensium Scholas Pias frequentarunt, 
utpote ab a.nno 1740. 

4. Zelouich Kornél: A m. kir. József Müegyetem és a hazai 
technikai felsőoktatás története, Bp. 1922. és a Bol'saja Szovetszkajét 
Encikl:'"Jpec1ija m.egfelelő címszava. 

5. Fináczy Ernő: A magyarországi közoktatás története Mária 
Terézia korában, 2 köt. Bp. 1899-1902. 

6. Fodor Ferenc: Az Institutum Geometricum. az egyetem böl
csészeti karán 1782-1850-ig fennállott mérnöki intézet, Müszaki 
Tudomány történeti Kiadványok 5. szám, Bp. 1954. 

7. M. m. Lt. Vegyes ir. 40/1766. 
8. O. Lt. a szenci Collegium Oeconomicum ir::ltai. 
Utolsó: 1769. augusztus 9-én kelt bizonyítványa a következő: 
Oeconomia: capacitas et applicatio insignis, profectus praestans, 

intel' primis. 
Geometria: capacitas et applicatio bona, diligens, profectus 

bonus. 
Architectura: capacitas et applicatio bona, cliligens, profectus 

praeclarus, inter primis. 
Arithmetica ac scrittura doppia: capacitas et applicatio praes

tans, diligentissima, profectus eximius, inter primis. 
Lingua germanica: applicatio et prof ectus cliligens. 
Scriptura: capacitas et applicatio praestans, profect:us magnus, 

inter primis. 
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9. "Ab .exordio usque in finem in laboribus perseveravit et iis 
virtu tem coniunxit." O. Lt. a szenci Collegium Oeconomicum iratai. 

10. Oklevele eredetben így hangzik: "Quum nostrum sit de Col
legii huius regii alumnorum pl'obitate, diligentia et profectu, tam 
excelso consilio Locumtli Regio, quam iis omni bus quorum interest 
testari. fidem facimus, nobilem eruditum ac eximium Dnum Caspa
rum Laab Collegii huius Regii alumnum decursu huius Trielmii in 
Scientiis hic tradi solitis: Arithmetica videlicet Re rationaria. tam 
simplicis quam duplicis positioni5 seu dicta Scrittura Doppia, Oeco
nemia, Geometria, et vulgari et subterranea Architectura, etiam 
civili, singulari ac indefessa industria versa tum fuisse. primisque 
constanter adnumerari meminisse. Ad mores quod attinet eos senlper 
graves pacatos et exempl2l'es praestulit ut ideo omnium benevolentia 
et gratiis comendari sit dignus. It quorum fidem has ei manu nostra 
subscriptas et sigillo eiusdem Collegii munitas damus. Szenezini. 
apud Scholas Pias die 29 i',ugust.i Anno 1769. P. Christophorus 
Kenya a Stm o Nomine Jesu Collegii Regii Szencziensis Rector m. p." 

11. Lósy-Schmidt Ede: A magyar mérnöki rendtartás XVIII. 
századvégi első nyomai Magyarországon, Bp. 1925. 

12. O. Lt. Ht. ir. 6548/1782. 

13. Beszédes József: Mérnöki irányzatok, Pest 1843. 72. p. 
14. iVI. Dl. LL kgy. ir. 387.'1777. 

15. Az eskü eredeti szövege - amely hüen tükrözi a feudális 
kor szellem ét - Moson megye levéltárában maradt fenn, s 
igy hangzik: ,.Ego L. G. iuro per DelU11 vivum et gloriosi Dei 
Genitricem Virginem Mariam et per omne5 sanctos et electos DeL 
quod ego in operationibus geometricis seu ex dispositione publicl, 
seu ex requisitione privatorum perage:ldis, absq. Cuiusvis personae 
divihs scilicet et pauperis acceptione prece praemio, favore, timm'e, 
odio. amore et complacentia remotis et postpositis accurate iuxta 
regulas Geometriae fideli ter procedam, in nullis damnum dimensio
nibus atlemperabo, sic me Deus adjuvet et omnes, sancti." 

16. M, m. Lt. kgy. ir. 2079/1783. 

17. E. Gy. M. m. Lt. kgy. jkv. 
18. O. Lt. Országos Hajózási Igazgatóság iratai, Berichte der Navi

gations Direktion (továbbiakban Bel1.chte ... ) an die mit del' könig. 
Hungarisch Hofkammel' vereinigte Hochlőbliche Kőnig Hung. Statt
halterey und diesel' Landes Stelle unmittelbar untergeordneten 
Departementen. 1785-1786. 

19. E. Gy. M. m, Lt. kgy. ir. 20361786. 

20. E. Gy. M. 111. Lt. kgy. jkv. 
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21. E. Gy. M. m. Lt. kgy. jkv. 1787. jan. 26. 
22. E. Gy. M. m. Lt. kgy. jkv. 1787. jún. 5. 
23. Tőry Kálmán: A Duna és szabályozása, Akadémiai Kiadó, 

Bp. 1952. és Babos Zoltán-Mayer László: Az ármentesítések, belvíz
rendezések és lecsapolások fejlődése Magyarországon, Vízügyi Köz
lemények 1939. l. sz. 

24. A XVIII. században a dunai hajózást uszályok bonyolították 
le. ezeket lovak vagy elítéltek vontatták. A part menti vontató utak. 
karbantartása a kultúrmérnökók feladata volt. 

25. O. Lt. Ht. Div. X. No. 55. 
26.0. Lt. Ht. Div. X. No. 96 'a-b. 
27. Major Pál: Moson megye monográfiája. Magyaróvár. 1878. 

16. l. Ebben a műben megadott Duna-szélességek a múlt századvégi 
középvízszabályozás elóttiek. s így megközelítik a Laáb korában 
fennállott helyzetet. 

28. lVI. m. Lt. Opera Hydraulica ad Or05zvár k. cs. 
29. O. Lt. Kamarai U. Hydraulica seu Danubialia. 1777-1782. 

2137 ragsz. k. cs. 
30. 31. O. U. Berichte .... 1785-1786. 
32. M. m. Lt. kgv. ir. 334'1817. 
33. IlII. nl. Lt. kgy. ir. 222/1817. 
34. M. m. Lt. kg;.'. ir. 615. 9101820. 
35. Tőry Kálmán: A Duna és szabályozása. Bp. 1952. 271. p. 

36. Bodoki Lajos: Műszaki véleményaRábaszabályozó Társulat 
által eszközölt ártérfejlesztésrőL a Rába vízszerkezetéhez tartozó 
folyók szabályozásáróL árterületüknek a kiöntések elleni biztosítá
sáróL valamint vizeiknek hasznosításáról. Győr. 1877. 

37. Sze kendi Ferenc: A Hanság és a Fertő lecsapolási kísérle
teinek története, lVIagyaróvár, 1938. 

38. Freman Maxim tehát már 1762-ben felveti El víz félre szorí
tásának elvét. amit először hazánkban Bőhm, Ferenc alkalmazott 
egy évtizeddel később a Sárrét lecsapolás ánál. Ld. Tenk Béla: A víz
szabályozások Tolna vármegyében El XVIII. században, Pécs, 1936. 

39. lVl. m. Lt. kg}". ir. 9621799. 

40. lVI. m. U. kgy. jkv. 1808. febr. 1. 
41. M. m. U. kgy. ir. 9371812. 
42. O. Lt. Est. Tt. II. 69. 
43. O. Lt. Est. Tt. VI. 201, 210, VII. 259, 260, VIII. 301, XI. 435. 



44. "Plan des Leytha Flusses von denen Graenzen der Stadt 
Bruek an der Leytha und Baekfurth bis dessen Einfluss in die Donau 

. in ung. Altenburg." M. m. U. T. 170. 
45. M. m. U. kgy. ir. 1182/1822. 
46. O. U. Beriehte .. , 1785-1786, 983. p. 
47. M. m. U. kgy. ir. 4641816. 
48. M. m. Lt. kgy. ir. 9211818. 
49. O. Lt. Est. Tt. XII. 506. 
50. A Lajta folyón a jelen század elején foganatosított szabá

lyozási munkákat ismerteti: Péch Béla: A Lajta szabályozása, Víz
ügyi Közlemények, 1912, II. 229. p. Továbbá Mezey Gyula: Szakvé-' 
lemény a Lajta Vízrendező Társulat részére, Pozsony. 1916. 

51. M. m. Lt. kgy. ir. 191817. 
52. M. m. U. kgy. ir. 17621822. 
53. M. m. U. proe. eiv. 573, 1335/1830. 
54. M. m. Lt. anyakönyvek másodpéldányaL Matrieula Mortu

orum. 
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MAGYAR ISTVAN 

1773-ban 28 éves ifjú foglalta el a nagyszombati egyetem pad
ját. Matematikus hallgatónak iratkozott be. É\rfolyamtársai tiszte
lettel vették körül. Nem annyira korát respektálták, inkább azt, 
hogy az új diák. Magyar István immár az életből hites mérnökként 
került az egyetemre. Négy éven át Fehér megyében dolgozott, ott 
tette le a földmérők esküj ét. 

Mikor az 1760-as évek derekán életpályát kellett választania. 
mind kiváló rajzkészsége, mind a geometriák iránt ez években mu
tatkozó nagy kereslet a földmérői pálya felé irányította. Az emlí
tett évtized a rendszeres földmérői munka megindulását jelentette 
Magyarországon. Mária Terézia 1763-ban rendelte el hazánk kato
nai feltérképezését, néhány évre rá pedig az 1765-ben elrendelt úr
béri rendezés végrehajtása adott munkát azoknak. akik a földmérés 
tudományában járatosak voltak. A Mária Terézia féle Urbárium a 
jobbágyság terheit kívánta újból megszabni. akképpen, hogy a föl
desúrnak járó szolgáltatásokat csökkentette. de ugyanakkor az ál
lamnak járó kötelezettségeket növelte; a kizsákmányolók részaránya 
tehát megváltozott. de a kizsákmányolás súlya alig csökkent. Az 
Urbárium végrehajtása során királyi biztosok járták végig az or
szágot és községenként öSi:zeírták a jobbágyokat, földjeik mennyi
ségét és minőségét. A földek összeírása és felmérése rajzolni és szá
molni tudó tisztviselők alkalmazását kívánta; ezek javarészben al
kalomszerűeen cseppentek e szakmába, amellyel sem előbb. sem. 
később nem foglalkoztak, kis töredékűk azonban ezt a tevékeny
séget választotta hivatásának. Ez történt a mi földmérőnkkel is. 
aki az Urbarium elrendelését követő években indult el hivatása 
útján. 

Magyar István (aláírása szerint Stephanus Dismas Magyar) 
származásáróL fiatalkori éveiről kevés adat maradt ránk. 1745-ben 
született Zala megy ében. Családja a megye nemes famíliái között 
nem szerepel, vagyonával, birtokával, származásával egy írásban 
sem dicsekszik, Győr megyében sem vezették be a nemesi lajst
romba, s így feltehetően jobbágy vagy polgári szülők gyermeke 
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volt. Fehér megyei működésének idejéből kilenc térképe maradt ránk. 
Ezek. mint térképeinek a zöme, birtoktérképek; tartalmazzák az 
egyes birtoktestek határát, olelalméreteit, nagyságát és sokszor a 
birtokos nevét is. Utak, vizek, házak jelölve vannak. a térszíni for
mák csak akkor, ha nagyobb domborulatot képeznek. Felvilágosítást 
nyerünk a terület művelési ágairól is. Időben legelső térképe 1769-
ben készült, s ez Szolgaegyháza határát ábrázolja. 177D-ben, m.ajd 
ismét 1774-ben Sárkeresztúr községet és birtokait örökítette meg 
hat térképen, az 177D-es évek első €5ztendeiben pedig Alapon és 
Nádasladányban dolgozott. Fiatalkori térképei az urbariális bizott
ság mellett folytatott működésének egy fennmaradt töredékét je
lentik. Nem tudjuk, ki vezette be a földmérés és térképrajzolás 
tudom~myába (talán Liptay Károly, aki ebben az időben ezen a vidé
ken működött, s kit 1774-ben Fehér :negye első mérnökének válasz
iottak meg), de kétségtelen, hogy gyakorlati felkészültsége szilárd 
alapot adott ahhoz, hogy néhány évvel később Nagyszombaton a 
gyakorlati és elméleti matematika tudora lehessen. 

A nagyszombati egyetem bölcsészeti karán ez idő tájt kiváló 
matematikus professzorok működtek. Magyar a sokoldalú Dugonich 
":1ndTáson kívüL MitteTpachel' Józseftől tanulta a felsőbb matézist. 
míg Rausch Ferenc a geometria practicára oktatta. Feltehető, hogy 
RmLsch melett DugonichtóI is tanult földméréstant. hisz Dugo?) ich 
volt az aki 1784-ben az első magyar nyelvű földmérés-tankönyvet 
megjelentette "A tudákosságnak második könyve. A földmérés" 
címen. Oklevele 1776. március 27-éről kelt, s Dugonich András írta 
alá. Ennek tanúsága szerint a szigorlatot mind az elméleti, mind a 
gyakorlati matematikából közmegelégedéssel tette le. Magyar Iste·án 
mindig büszkén hangoztatta, hogy képesítés ét a nagyszombati 
egyetemen szerezte. aláírása után rendszerint hozzátette: "per Incly
tam Regiam Universitatem Tyrnaviensem approbatus matematicus 
et geonk·tra". Büszkesége indokolt lehetett, hisz a XVIII. század föld
mérőinek zöme nem rendelkezett egyetemi végzettséggel, hanem 
csak a gyakorlat évei avatták mesterré, mint az iparos t a tanonc
idő (1). 

1774-ben Fehér megyéből Győr megyébe költözik. Ez lesz vég
leges hazája, hivatása gyakran más vidékre sodorja, de mindig ide 
tér vissza. Térképező munkáját egyetemi évei alatt sem hagyja fél
be: 1774-ben Győr:szentiván és Vének. 1775-ben ElZ ugyanc.;;ak 
Győr megyei Csanak község határát méri fel. rajzolja le. 1776-ban 
a szigoriatát követö nyáron a bencés rend megbízásából elkészíti a 
Pozson:i megyei Deáki község belterületének és határának a térké
pét. Ez a műve - amelyet a Pannonhalmi Bencés Levéltár őriz 



fiatalkori munkái közül a legsikerültebb. a legszebb, méltó befeje
zése a gyakorlati és elméleti felkészülés éveinek. 

1776 és 1781 között elsősorban a pannonhalmi bencés apátság 
és Győrszentmárton község számára dolgozott, de ugyanakkor más 
birtokosok és községek is ellátták munkával (2). 1777-ben Győr
szentmárton és Győrasszonyfa határát, 1778-ban Nagy- és Kisba
rátit. Piskét és Lábatlant. 1779-ben Győrszentmártont, Tényőt. Ke-
szegfalvát. Kismegyert, 1780-ban a sokoróaljai hegyeket. Csikván
dot, Tényőt. Radvány környékét és ismét Győrszentmártont térké
pezte fel. A felsorolt községek többségének földesura a bencés rend 
volt, amelynek gyakran ismétlődő birtokperei. vagy határvitái egy
egy újabb térkép elkészítésére kötelezték. 

Legrégibb vízrajzi térképe 1779-ből maradt ránk. ez a csallóközi 
Duna-ágnak Gutától Komárom.ig terjedő szakaszát ábrázolja. A sze
szélyesen kanyargó csallóközi Duna-ág szabályozása már a kOl'tár
sakat is foglalkoztatta. s a kanyarulatok átvágására terveket készí
tettek. Magyal' munkájának a feladata egy mesterséges folyómeder 
helyének és irányának kijelölése volt. Keszegfalva községgel szem
ben (3). 

1781-ben földmérőnket Törökbálinton Majláth József gróf szol
gálatában találjuk. aki nemrég szerzett birtokán most rendezkedett 
be, s annak felmérését igényelte (4). Tőrökbálinton végzett felmé
réseinek eredményét hét birtoktérkép őrzi. Még ez év őszén megyei 
szolgálatba áll. Győr megye követve II. József rendeletét. mely sze
rint a megy ék mérnökként csak oklevéllel rendelkező jelöltet alkal
mazzanak. az 1781. október 31-én tartott közgyülésen Magyar Ist-
vánt választotta meg mérnökének (5). Magyar lett időrendben Győr 
megye második mérnöke Fogtövi Zsigmond után, aki még nem ren
delkezett lmIszaki képesítéssel. Magyar fizetése megválasztásakor 
évi 200 forint volt, amit néhány éven belül 300 forintra emeltek fel. 
lVIint megyei mérnöknek széleskörü feladatokat kellett ellátnia; a 
földmérői munka volt természetesen hivatalos kötelességének a ge
rince, de ezenkívül árvédelemmel (a Rába és a Duna tisztításával és 
lehetőség szerinti szabályozásával), a megye tulajdonát képező épü
letek felügyeletével és karbantartásával is kellett törődnie, s általá
ban minden technikai kérdésben tanáccsal, és útmutatással kellett 
szolgálnia a megyét. Megyei mérnökségének idején toyább folytatta 
privát prakszisát. következtethetünk erre abból, hogy az egykorú 
források irodájáról és két gyakornokáról beszélnek, nemkülönben 
megy ei tisztviselővé történt megválasztását követő években Győr 
megyén kivül is dolgozott, így 1783-ban a Komárom megyei Kis
bclcsháza és Nyeskenye pusztákat (ezek ebben a korban Veszprém 

36 



megyéhez tartoztak), 1784-ben pedig a Veszprém megyei Gic és Ge
l"encsér községeket és ezzel egy időben a Komárom megyei Tárkány 
helységet térképezte fel. 

1785-ben II. József az ország közigazgatását átszervezi, .Magyar
c.rszágot kerületekre osztja fel. az egyes kerületeken belül több me
gyét összevon, így egyesíti Győr és Moson megyét is. Az egyesített 
Győr és Moson megy e első tisztújító közgyülésén 1786. május IQ-én 
Magyar Istvánt állásában megerqsitik, s hatáskörét Moson megy e 
területére is kiterjesztik. A császár közigazgatási reformjaival egy 
időben indult meg az a hatalmas munka. amely József-féle térké
pezés. illetve felvétel (J osephinische Aufnahme) néven ismeretes 
(fi). 

ll. Habsburg-uralom gyarmati sorban tartott hazánkból még 
több jövedelmet igyekezett kisajtolni, s az ehhez vezető utat II. Jó
zsef a nemesség megadóztatásában látta. Elve szerint mindenki föld
lulajdonának nagysága és jövedelme szerint fizessen adót, tehát az 
országra kivetett felemelt nagyságú adó igazságos elosztását köve
telte. Az új adókivetés az összes jövedelmező, tehát mind a jobbágyi, 
mind a nemesi földek felmérését tette szükségessé. Az osztrák tarto
mányokban és Lombardiában ez időben már elvégezték ezt a mlUl
kát. s II. József abszolút monarchiájában lVIagyarország sem ma
radhatott kivéteL A császár a földmérés végrehajtását elrendelő 

pátensét 1786. február IQ-én írta alá; a munka elvégzésére mint
egy másfél esztendőt számított tehát 1787 őszére biztosra vette 
annak befejeztét. A rendelet végrehajtására él megyei közigazga
tástól függetle!! hálózatot kellett kiépíteni, mivel a megyékben 
hangadó, s az adómentességéhez görcsösen ragaszkodó birtokos ne
messég a császár elgondolásait. amennyire csak tehette. elgáncsolta. 

A felmérés legfelsőbb irányítását a bécsi Magyar Kancellárián 
belül. alakult Központi Bizottság tartotta kezében. Ez irányította az 
új közigazgatási egység, a kerület élén álló Főkomissziót. amelyek 
száma tíz volt. Főkomissziók alá tartoztak a megyék székhelyén 
tartózkodó Alkomissziók: ezeknek egyik tagja a vármegye földmé
rője lévén, a munkálatok szakszerü menetét voltak hivatva biztosi
tani. A földek felmérése és a jövedelmek összeírása a községi bi
zottságokra várt. Ez a falu vezetőségén kivül hat bizalmi férfiből 
állt, amelyek sorában rendszerint egy-két kisbirtokos jobbágyot is 
lalálunk. A községi bizottság vezetésével egy .,helytartó" lett meg
bízva. Mivel ezek szaktudásuk és viszonylagos műveltségük folytán 
többnyire a földesurak ga.zdatisztjei voltak a jobbágyok befolyása 
nem érvényesülhetett. 

A sikterületen fekvő szántók rétek felmérése a községi bizott-



ság feladata volt. Hegyek és erdők felmérése az Alkomissziók által 
kiküldött mérnökökre tartozott. A J osephinische Aufnahme sokkal 
több mérnököt igényelt, mint amennyit polgári mérnökeink sora ez 
időben nyújthatott. Hazai szakembereink húzódozva láttak munká
hoz, s a felsőbb irányító szervek sem bíztak bennük különösképpen. 
s így érthető volt. ha a felmérést idegenből toborzott, javarészben 
katonai mérnökök re bízták. akik között Győr és Moson megyében 
ilyen nevűekkel találkozunk: De Jann. Jadott. BartI. Stutterhaim. 
Ballieux, Frőhlich stb. A Győrberi. székelő Főkomisszió irattára sze
rint Csehországból is alkalmaztak polgári mérnököket 2 forint napi
díjjaL ami annakidején tisztességes fizetésnek számított (7). 

Magyar Istuántól a felmérési munkák megindulásakor sokat várt 
Győry Ferenc gróf a győri közigazgatási kerület főispánja. aki eg;:
úttal a kerületben működő Főkomisszió vezetését is ellátta. A köz
ségi bizottságok részére 1736 tavaszán és nyarán rendezett beve
zető oktatásokon Magyar is részt ·vett. s gyakorlatban, valamint 
több mintatérképén ismertette a földmérés tudományát (8). EgyüH
múködési készsége azonban rövidesen közönyösségbe csap át, s ez 
év végén már őt okolja GYÖTY gróL hogyamegyében a felmérési 
munkák alig haladtak előre. A községek és birtokosok az idegen 
mérnökök helyett Magyar IstL"ánt igénylik földjeik felméréséhez. 
s ~z csak fokozta a kerületi főispánnak Magyar iránti ellenszenvét. 
Magyar ez időben csatlakozik a magyar nemességnek ahhoz a ré
tegéhez. amely a császár reformjaitól feudális kiváltságait féltette. 
s a reformrendeletek végrehajtását. amenr.yire merte és tehette. 
szabotálni igyekezett. A nemzeti ellenállás nemessége a megyék 
tisztviselőkarát saját ügyének kívánta megnyerni. ezek többsége 
,:1Zonban gyáván meglapulva várta az idiík változását. Magyar a je
lek szerint nem fojtotta magába a II. Józsefet bíráló panaszokat, s 
így sorsa a jozefinista kormányzat alatt meg volt pecsételve. 178\) 
novemberében "hinnyos felkészültségére" való hivatkozással eg~' 
megyei közmunka- irányítására Veszprém megye mérnökét kérik 
kölcsön. 1787. február elsejétől pedig fizetésének folyósítását be
szüntetik (9). 1787. május l-én Győry parancsot ad a megyének. 
hogya Magyar IstL'ánnál őrzött hivatalos iratokat vegyék visszé1. 
szolgálati viszonyát pedig szüntessék meg. A megye megpróbálja 
védelmébe venni érdemes mérnökét, azt írván Győrynek hogy Ma-
gyar munkáját fizetés nélkül is pontosan ellátja. s ezért kéri já
randóságának kifizetését és visszatartását. De Győry gróf hajtha
tatlan, s így földmérőnk megyei müködése 1787. május 15-ével vé
get ért. Utóda Király György lett. az 1782-ben szervezett mérnök
képző intéZet, az Institutum Geometricum újdonsült növendéke. aki 
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oklevelét ez idő tájt csak néhány hónapja kapta kézhez. Magyar 
elboc;átása idején már Komárom-Esztergom megye hites mérnöke, 
s állását csak hosszas unszolásra volt hajlandó elfogadni (10). 

Az 1781 októberétől 1787 májusáig terjedő időszak Magyar mű
ködésének talán legtermékenyebb korszaka. Számos község- és bir
toktérképen (Kajár, Radvány, Balony, Koroncó, Győrasszonyfa. Kis
péc, Ásványráró, Rábaszentmiklós stb.) kívül öt út és két generális 
térképet is őrzünk tőle élete e szakaszából. Az első úttérképe 1782-
ben készült s a bécsi postaútnak Öttevény és Mosonszentmiklós kö
zötti szakaszát ábrázolja, azt a részt. ahol az út Győr megyéből 
Moson megyébe halad át. Ugyanezt a szakaszt egy 1787-ben készített 
térképen is megörökítette. Feljegyzése szerint 1787. április 5. és 7. 
között. tehát néhány nap leforgása alatt rajzolta meg a Győrből 
Kcmáromba vivő budai postaút Győr megyére eső részének a tér
képét. Kb. ezzel egy időben. ugyancsak az említett év tavaszán. ké
szítette el a Veszprém felé vivő katonai és kereskedelmi útnak Nyúl 
községet érintő vonalát. 1787-ben még megyei mérnöksége idején 
fejezte be Győr és Moson megye út térkép ét. Úttérképei általában a 
kérdéses út környékét is ábrázolják de a hangsúly az út melletti 
mütárgyakon és az úttal kapcsolatos adatokon (távolságbeosztás, 
burkolat. használhatóság stb.) van. 

lVIegyei mérnökségének idejéből fennmaradt két generális tér
képe Győr és Moson megye egyesítésének évéből datálódik. A két 
egyesített megyéről készített közös térképét 1786. május IQ-én mu
tatta be a közgyűlésnek Ugyanez év őszén örökítette meg a Sziget
és a Csillizköz területét is. Átnézeti térképeit nem mérnöki felrilé
rés alapján, hanem az eredeti felmérési lapok összevont, lekicsinyí
tése útján készítdte. s így azok inkább Magyar István térképészeti 
és földrajzi ismereteinek a dokumentumai. 

1787. július 14-én, többszöri sürgetés után megkapja a megyétől 
a február elseje óta visszatartott fizetését. A közszolgálatnak egy
időre búcsút mond. Ismét csak megbízások alapján dolgozik Tehet
sége biztosította számára, hogy megoízásokkal mindig el legyen 
látva. Városoknak. községeknek, földesuraknak dolgozott. 1787 
őszén a győri püspökség szolgálatában találjuk, amelynek börcsi, 
pusztatákói és győrszigeti birtokait térképezi. Ez évben készíti el 
Veszprém megye átnézeti térképét nemkülönben Magyaróvár város 
térképét. Még 1787 folyamán térképezi fel Kisgyirmót. Vaszar, Ka
jál' és Kispéc községeket, s ezeken kívül Pápa közelében fekvő 
Nagydém és Répás pusztákat. 1788 elején még Győr megyében 
Tárnokrétin és Koroncon dolgozik, majd közel két esztendőre Vas 
megyébe távozik. 1788-89-ben készített térkép ét a Vas megyei Mesz-
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len, Vaskomját. Porpác, Rábatöttös, Körmend, Szécsény, Böd, Gasz
tony, Nick és Punitz (ez utóbbi most Ausztriához tartozik) községek 
belterületéről és határáról. 1790-ben visszatér Győr megyébe, amely
nek II. József halála után hivatalba lépett új vezetőségével is mind
inkább megbarátkozik. Szó van arról, hogy visszaveszik megyei szol
gálatba. A geometra állása be van töltve, s így Magyarnak egy más 
kisebb tisztséggel kell beérnie. 1794-ben megürül az útbiztosi (via
rum comissarius) állás, s az ez év május l-i közgyülés őt választja 
meg e tisztségre. Az útbiztos fizetése évi 150 forint, fele annyi mjnt 
a megyei mérnöknek, akinek sok esetben alárendelt je is. 

Magyar az útbiztosi állást nem tekintette főfoglalkozásának, 

elsősorban földmérő volt továbbra is; mint ezt az ez években készült 
birtoktérképei mutatják, a Nyugat-Dunántúl és a Kisalföld számos 
községében folytatta hivatását. A nála 15 évvel fiatalabb Király 
Györggyel - aki őt 1787-ben a mérnöki tisztségben felváltotta -
sehogy sem tudott megbarátkozni. Király egy levélben azzal vá
dolta, hogy útbiztosi hivatalát elhanyagolja és mun~a nélkül jut fize
léséhez (11). Talán lehetett valami halvány igazság Király vélemé
nyében, mégis irigység, és féltékenység érződik ki az idősebb kolléga 
elleni vác1askodásból. hisz Magyar ismertebb, becsültebb mérnök 
volt fiatal szaktársánál. Az 1790-es években megbízásai folytán töb
bek között a következő helyeken múködött; 1790: Hédervár, 1791: 
Nádaslakpuszta, Bernátfalva, 1792: Markotabödöge, 1793: Cakóháza, 
Fehértó, 1794: Káptalanvis, Vámos, Szapár, 1795: Halászi. 1796: Új
falu. Pozsonycsákány, 1797: Tét. Deáki, 1798: Koroncó, Bezi. Csík
vánd, 1799: Győrszemere. Fertőrákos, Nagybém. Útbiztosi müködé
sét a szóbanforgó évtizedben készült több úttérképe (pápai, soproni 
országú i: stb.) tükrözi. 

Magyar több térképe arra enged következtetni, hogy a folyam
szabályozás kérdéseit sem hagyta figyelmen kívül. Néhány folyam
szabályozási tervet és több folyamtérképet készített. de nincs ada
tunk arra, hogy védőmüvek építésénél bármilyen szerepe lett volna. 
Az 1779-ben készült, már idézett térképe - amelyet a Széchenyi 
Könyvtár Térképtára őriz - a csalóközi Duna-ág alsó szakaszára 
vonatkozik. Moson megye le~léltára két vízrajzi térképét őrzi. Az 
egyik 1787-ből. a másik 1791-ből datálódik, s mind a kettő a megyé
nek állandóan gondot okozó oroszvári Duna-szakaszt ábrázolja. A 
Győri Káptalan Gazdasági Levéltára a Felső-Dunáról készült 27 
szelvény t kitevő vázlatát őrzi, ha ezek egy rendszeres Duna-mappá
ciónak voltak az előmunkálatai, akkor Magyar Istvánt e téren kora 
ú ttörőj ének nevezhet j ük. 



1800-ban már nem térképez, betegsége nem engedi. hogya föl
deket járja. 1801. február 4-én halt meg Győrben. A belvárosi plé
bánia halotti anyakör.yve "Vial'um commissarius et geometra reme
rítus" -nak nevezi. 

Magyar István térképhagyatékát, amely az utána fennmaradt 
térképek zömét teszi, a Győri Káptalan Gazdasági Levéltára őrzi. 

2. ábra. :JIug:yul' Ist"<,-án: Az Ol'osz\"úri Duna·szakasz ún·éc1elmi tel"\"E'. 
-, :JIoson rnegye levéltúl·a. 

Ez a gyűjtemény mintegy 150 térképét tartalmazza. s még 2. 

múlt század első felében Hollóssy Mihál.y kanonok hagyatékakép
pen került a káptalanhoz. A szerző önálló munkáin kívül más tér
képrajzoló műveiről készült másolatokat (ezek eredetije a XVIII. 
század első felében készült és főleg Hont megyére vonatkozik) is 
találunk itt, továbbá néhány térkép Magyar fiának, Antal Benjá-
nlinnak diákkori kísérleteit örökítette meg, aki képzeletbeli "nevet
len falvakat" térképezett fel. Az életrajzot követő térképkatalógus 
a másolatokat és a szerző fiának rajzait nem tartalmazza, hanem 
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csak az eredeti müvekre korlátozódik. Több-kevesebb térképet őriz
nek Magyar Istvántól a következő intézmények: Moson megye levél
tára, Pannonhalmi Bencés Levéltár, Országos Levéltár és a Szé
chenyi Könyvtár Térképtára. 

A XVIII. század földmérőjének még nem álltak precíz müszerek 
rendelkezésére. Terepasztal, kereszttábla, irányszálas vonalzó (di
optra), mérőláncok. rudak, cövekek tartoztak felszereléséhez. A di
optrával megcélzott egy tereptárg;.'at. annak irányát a terepaszta
lán rajzlapon rögzítette. majd mérőlánccal lemérte a kiszemelt tárgy 
távolságát. Munkája során számos irányvonalat jelölt ki és mért le. 
miközben a terepasztalát úja.bb és újabb pontokhoz tolta előre. 
Munkáját visszamérésekkel ellenőrizte. A kereszttáblát derékszög ki
füzésére használták ; ez n~vét a rajta levő két egymást derékszög
ben metsző vájat után kapta. A távolságoknak optikai úton .történő 
meghatározása még nem volt ismeretes, és csak a múlt század kö
zepén lett általánossá. Gát Y István a reformkor egyik kiváló föld
mérője a "távmércső" bevezetését ajánlja. Ezt külföldön már a XIX. 
század eleje óta használják. mérnökeink azonban még mindig csak 
lánccal mértek távolságo t. A terep domborulatainak feltérképezésé
vel a XVIII. században nehezen tudtak boldogulni; emelkedések et 
vonalkázással érzékeltettél-::. szintvonalak, magassági adatok általá
ban ismeretlenek voltak. A II. József-féle felmérés alkalmából ké
szült müszaki utasítás szerint a hegyek területét úgy kell felmérni. 
mintha egy olyan területről volna szó, amely akkor keletkeznék, ha 
az egész hegyet a vízszintesig lehordanák. Noha ez az utasítás szá
molt azzal, hogyaföldmérésnél dolgozók többsége laikus személy. 
mégis elárulta, hogy e kor mennyire megtorpant e probléma előtt. 

Magyar István egyszerü technikai felszerelés birtokában is 
rendkívül pontos és szakmájának szeretetét sugárzó mügonddal ké
szített térképek et hozott létre. A terepasztalán készült helyszín
rajzokat irodájában kisebb-nagyobb területet (egy vagy néhány 
község határát) felölelő térképekké dolgozta át. Nagyobb területet 
abrázoló térképeit, mint a megyetérképeket .. alapos generalizálás sal 
rajzolta meg az eredetiek után. Vízrajzi térképei is figyelmet érde
melnek. Ezek áttanulmányozás a és feldolgozása révén képet kaphat
nánk a szeszélyes Felső-Duna egykori folyásirányáról és egyúttal 
betekintést nyerhetnénk azon törekvésekbe és elképzelésekbe, ame
lyek szel'Ínt hazánk fő folyóját az árvédelem ezen úttörő korszaká
ban szabályozni akarták. Úttérképei új színnel gazdagították a ko
rában terebélyesedő magyar térképrajzolás tudományát. Ezek Ma-
gyar útbiztosi állásának és mérnöki képességének köszönhetik létre
jöttüket. Térképeinek szegélyét - a barokk kor szokásához híven 
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- gyakran dekorálja természeti tárgyakkal vagy emberi alakokkal. 
felírásukat sokszor díszes keretbe szorítj a. Ezek átlagon felüli rajz
készségéről tanúskodnak feltéhetőleg ez a rajzkészség volt az. ami 
őt a térképrajzolói és földmérői hivatás felé irányította. 

Magyar Istt:ánról múszaktörténeti irodalmunk nem beszél. leg
feljebb itt-ott megemlíti, hogy létezett. Túloznánk, ha őt rendkívüli 
egyéniségnek tartanánk. de kétségtelen, hogy magyar egyetemen ő 
szerzett elsők között magasabb múszaki képzettséget és mind ké
pességei, mind képzettsége szerint mérve a jobbak sorában van a 
helye. A feudális kor kevés lehetőséget adott mérnöki tehetségek 
kibontakozására: egy geometra, vagy az osztrák érdekeket képviselő 
országos hivataloknak. vagy a birtokos nemességet megtestesítő me
gyei szervezetnek lehetett a szolgája. A termelőerők fejletlensége is 
korlátok közé szorította mérnökeink érvényesülését. 

Magyar István szakmájában minden politikai és gazdasági aka
dály ellenére sokat és értékeset alkotott, ezért méltó nak tartjuk 
arra, hogy őt mint korának egyik tehetséges kultúrmérnökét és tér
képészét értékeljük. 
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Magyar István térképei 

A térképek sorrendje, az azokon ábrázolt helységek, megyék 
vagy folyók betíírendjét követi. 

1. ABDA. - C. n. - É. n. (1787?) - 100 öl = 35 mm (kb. 
1 : 5420). - 69 X 49,5. - Tr. - S. - Györi Kápt. Gazd. Lt. 87. 

A Szigetközi Duna-ág és a Rábca folyó összetalálkozása által hatá
rolt terüleü'ész Abda községnek Győr felé eső határában. Művelési ágak 
és birtokosaI, nevei jelölve vannak. 

2. ABDA ÉS ÖTTEVÉNY. -.,Praediulll Rendek". - É. n. -
M. n. - 2 db: 51 X 37 és 70 X 49. - Tr. - S. - Györi Kápt. Gazd. 
U. 77. 

A Szige:közi Duna-ág mellett fekvő ún. "PraeruLUTI Rendek". Ez 
Ö~tevény és Abda határában feküdt. Vázlat. 

3. ALAP. - "Mappa Praedii Alap Com ital. Albens/s". - É. n. 
(1770 és 1773 között). - M. n. - 73><52,5. - Tr. - Sz. - Győri 
Kápt. Gazd. Lt. 101. 

A Fehér megyei Alap község határa Rétszilas, Cece és Előszállás 
felé. A szerző fiatalJ.;:ol'i műve. 

4. ASVANYRARÖ. - C. n. - 1786. - lVI. n. - 53X37. Tr. 
Sz. - Györi Kápt. Gazd. Lt. 59. 

Ásvány és Ráró köz...«égeknek a Duna melietti határa a régi és az 
újonnan emelt árvízvédelmi töltésekJ.;:el. 

Aszár. lásd: Csép. 

5. BAKONYPÉTERD ÉS ROlVrAND. - C. n. - É. n. - 100 
öl = 15 mm (kb. l : 12 700). - 58X 47. - Tr. - Sz. - S. - Győri 
Kápt. Gazd. Lt. lll. 

A Veszprém megyei Bakonypéterd és Románd községek és határuk. 
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6. BALONY ÉS RADVÁNY. - "Delineatio et Elevatio Rivuli 
Csilis". - 1782. - 100 öl = 16 mm (1 : 11 850). - 72 X 48. - Tr. -
S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 29. 

A Csilizpataknak a Duna melletti szakasza (Csallóköz. Csehszlová
kia). Balony és Radvány községek határa. 

7. BANA ÉS TÁRKÁNY. - C. n. - É. n. - M. n. - 68X47. 
- Tr. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 78. 

A KomáJ:om megy'ei Bana és Tárkány kÖZJSégek határa. 

8. BÁBOLNA ÉS TÁRKÁNY. - C. n. - É. n. - M. n. 
69 X 47. - Tr. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 56. 

A Komá:rom megyei Bábolna és Tárkány községek birtokainak egy 
része. 

9. BÁRSONYOS. - "Bársonyos in Veszprém". - É. n. - NI. n. 
- 63 X 50. - Cr. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 57. 

Bársonyos község (ma Komárom megye) határa. 

10. BÁRSONYOS. - "Fragmentum Posses. Bársonyos". É. 
n. - 100 öl = 20 mm (1 : 9480). - 55 X 36. - Tr. - S. - Győri 
Kápt. Gazd. Lt. 6. 

Bán;onyos község (Komárom-Esztergom megye) belterülete és ha
tárának egy része. 

Bezenye, lásd: Magyaróvár. 

11. BEZI. - "Bezi Ad IncIytaJn Familia/71 Ragasz Pra ta perti
nentia". - 1798. - 100 öl = 53 mm (kb. 1 : 3600.) - 70X48. -, Tr. 
- Győri Kápt. Gazd. Lt. 74. 

Bezi };:özség (Győr-Sopron megye, Győrtőlnyugatra) határának egy a 
címben meghatározott része. A térkép szélén a felméréshez tartozó szám
adatokkal. 

12. BÖDÖGE. - C. n. - 1793. - 100 öl = 53 mm (kb. 1 : 3600). 
105 X 95. - Tr, - Sz. - Tek. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 

L. 1. 
Bödögeközség (ma Ma'llkotabödöge Győr-Sopron megyében) határa 

dűlők megnevezésével, müvelési ágal\: megjelölésével. 

13. BÖGÖT. - "Nemes Bögöth Helység erdeinek mappa)a". 
1789. - 100 öl = 53 mm (kb. 1: 3600). - 2 db.: 64X45 és 47X30. 
- Tr. - Sz. - Győri Kápt. G8.zd. Lt. 19/a-b. 

Nemesbögöt (ma Bögöt, Vas megye) község határában elterülő erdők. 
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14. BÖRCS. - "Herrschaft G. Raaber Bischof Dorf Börcs". -
1787. - 100 öl = 130 mm (kb. 1 : 1460), - 58 X 40. - Tr. - Győri 
Püspöki Lt. "Útépítés, földmérés 1787" c. k. cs. 

Győri püspök b:rtoka Börcs község határában a Rábca folyó mellett. 

15. BÖRCS. - "Raaber und Wieselburger Geschpanschaft 
Grundherrschaft Raaber Bischoff, Dm"! Börcs", - 1787. - M. n. -
68 X 47. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 85. 

Börcs község (Györ-Sopron megye) határának a Rábca folyó mentén 
el terülő része. 

16. BÖRCS ÉS PUSZTATÁKÖ. - Praecliwn Pusztatákó." 
1787. - 100 öl = 26 mm (kb. 1 : 7200). - 7IX50. - Tr. - Sz. 
Győri Kápt. Gazd. Lt. 86. 

BÖl"CS község (Győr-Sopron megye) határában fekvő Pusztatákó nevű 
birtoJ(. amely a térkép keletkezésének idején a győri püspökség tulajdona 
volt. Művelési ágak jelölve. 

17. CSÉP, ÁSZÁR. TÁRKÁNY. - C. 11. - É. n. - M. n. -
69 X 47. - Tr. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 55. 

Részletek a Komárom megyei Csép, Ászár, Tárkány községek hatá
rából. 

18. CAKÖHÁZA. - C. n. - 1793. - 100 öl- 53 mm (kb. 1 : 
3600) 70 X 5l. - Tr. - Sz. - Tek. - Sz. - Győri Képt. Gazd. Lt. 
L. 10. 

Cakóháza község (Győr-Sopron ;negye) belterülete és határa. 

19. CSANAK. - "Mappa Terreni Possesionis Csanak". - 1775. 
- 14 mm = 100 b. öl (1 : 13 430). - 57 X 45. - Tr. - Sz. - Győri 
Kápt. Gazd. Lt. 132. 

A Győr melletti Csanak 1,özség és határa. 

Csilizköz, lásd: Szigetköz. 

20. CSIKV ÁND. - "Mappa repraesentans Faciem Silvae in 
Terreno Possessionis Csilwánd". - 1780. - 53. mm. = 100 öl (kb. 
l : 3600). - 69X 49. - Tr. - Sz. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 113. 

A Győr megyei Csikvánd erdejének birtokfelosztása. Nagyrészt a Kis
faludi család birtoka. 

21. DEÁKI. - "Possessio Deáky in CULtu Posoniensi". - É. n. -
lVI. 11. - 5 db: 72 X 50, 70 X 51, 65 X 46, 74,5 X 59, 71 X 52. -31'. 
- Sz. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 38, 39, 40, 41, 42. 

Deáki község (volt Pozsony megye, Csehszlovákia) belterülete és ha
tára. A bencés rendnel, volt a birtoka. 
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22. DEÁKI. - "Mappa Haec Designat Faciem Totius Terrení 
Possessionis Deáky". - 1776. - öl = 26 mm (kb. 1 : 7200). -

120 X 99. - Tr. - Sz. - Pannonhalmi Ben. Lt. III. 3. 

Deáki Község (volt Pozsony rrnegye, Csehszlovákia) belterületének és 
határának részletes térképe kimerítő magyarázatokkal mind a biiftokosok, 
mind a dűlők nevét illetőleg. 

23. DÉNESD. - C. n. - É. n. - M. n. - 67 X 48. - Tr. - Sz_ 
Győri Kápt. Gazd. Lt. 9. 

Dénesd község (volt Pozsony megye, Csefl1szlovákia) és határa. 

24. DÉNESD. - ,.Mappa Terreni Possessionis Dienesd". - 1796. 
100 öl = 26 mm (kb. 1 : 7200). - 3 db: 46 X 45, 74 X 28 és 45 X 45. 
- Tr. - Sz. -- S.- Győri kápt. Gazd. Lt. 44!a-c. 

Dénesd község (volt Pozsony megye, Csehszlovákia) belterülete és 
határa. 

25. DUNA. - C. n. - 1787 és 1791 között. - 100 öl = 13 mm 
(kb. 1 : 14400). - Különböző méretek, átlagban 90 X 50. - Tr. - Sz .. 
- Győri Kápt. Gazd. Lt. 90. 

Az Öreg Duna Pozsony tól Komáromig terjedő szakasza. ezen};:ívül a 
szigetközi Duna-ág egyes részei 27 részlettérképen, amelyek valószínű
ség szelint egy nagyobb sorozat töredékei. Az egyes térképeken rendsze
rint nemcsak a Duna, de a folyó melletti helységek, szán ták, rétek és 
erdők is ábrázolva vannak. 

26. DUNACSUNY. - C. n. - É. n. - lVI. n. - 51 X 40. - Tr. 
- Sz. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 80. 

Az Öreg-Duna és a szigetközi Duna-ág összetalálkozásánál fekvő 
erdők és rétek Dunacsuny és Rajka határában. 

Dunakili ti, lásd: Magyaróvár . 

2í. DUNASZENTPÁL. - C. n. - É. n. - M. n. - 74X45. -
Sz. - Tr. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 76. 

A szigetközi Duna-ág egy erdőkkel szegélyezett kanyargó szakaszá
nak térképe Dunaszentpál község (Győrtó] északny-Llgatra) határában. 

28. ETE ÉS VASDINNYEPUSZTA. - C. n. - É. n. - lVI. n. 
68 X 37. - Tr. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 64. 

A Komárom megyei Ete község és Vasdinnyepuszia mellett fekvő 
fö]dal;:. 



29. FEHÉRTŐ. - C. n. - 1793. - 100 öl = 53 mm (kb. 1 : 3600). 
- 190 X 106. - Tr. - Sz. - Tek. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. L. 9. 

Fehértó (Győr-Sopron megye) község határának egy része közepén 
egy halastóval. Düiőnevek jelezve. 

30. FERTŐRÁKOS. - C. n. - É. n. - lVI. n. - 98 X 61. - Tr. 
- Sz. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 125. 

Fertőrákosi rétek a Fertő tó partján Sopl'On mellett. Ezek a győri 
püspökség tulajdonát }(épezték amelynek megbízásából Magyar István 
a térképet rajzolta. 

31. FERTŐ TŐ. - C. n. - É. n. - lVI. n. - 72 X 31. - Tr. -
Sz. - S. - Győri Káptalan Gazd. Lt. 114. 

A Fertő tó nyugati partjának egy részlete szá.ntók, rétek, szől ő k 
ábrázolásával. Helységmegjelölés hiányában pontosabban nem határoz
ható meg. 

32. GASZTONY. - C. n. - É. n. - lVI. n. - 76 X 53. - Tr. -
Győri Kápt. Gazd. Lt. 45. 

Vázlatok a Vasmegyei Gasztony község határában fekvő erdők fel
Tnéréséhez. 

33. GERENCSÉRPUSZTA, GIC, RAVAZD, TÁRKÁNY. - C. n. 
1784. - 100 öl = 26 lllill (kb. 1 : 7200). - 69 X 50. - Tr. -

Sz. - Pannonhalmi Ben. Lt. XIV. 2. 
Gerencsér, Gic (Veszprém megye), Ravazd (Győr-8opron megye), 

Alsó-, Közép- és Felsőtárkány (Komárom megye) ihatára a bencés főapát
ság birtokainak elhatárolásával. 

Gic, lásd: Gerencsérpuszta. 

34. GIC. - "Praedium Giíz I. Coiu. ·VeSZpl'él11Íensi". - 1782. -
100 öl = 21 Ium (kb. 1 : 9030). - 2 db: 75 >< 51 és 45 X 56. - Tr. 
- Sz. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 102. 

Gic ,község (Veszprém megye) határának egy része. Vázlat, amely a 
határ d(ílőinek és dűlőutaL11ak ábrázolására korlátozódik 

35. GUTA - C. n. - É. n. - lVr. n. - 70 X 46. - Tr. - Sz. 
- Győri Kápt. Gazd. Lt. 62. 

Guta község (volt Komárom megye, Csehszlovákia) és il1atára a 
csallóközi Duna-ággal és a Vág folyóval 

36. GUTTATÖTTÖS. - "Töttös." - 1789. - 100 öl = 53 mm 
(kb. l : 3600). - 50 X 34. - Tr. - Sz. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 52. 

A Vas megyei Gutatőttős határának egy része az egyes birtolmsok 
nevének megjelölésével. 
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37. GYÖMÖRE. - C. n. - É. n. - 100 öl = 52 mm (kb. 1 : 
3600). - 68 X 48. - Tr. - Sz. - S. - Győri Kápt. Gazd. U. 98. 

Gyömöre község (Győl'től délre) határának egy része a Győrbe vezető 
ol;szágút mellett a birtokhatárok megjelölésével. 

38. GYŐRASSZONYFA. - ,.l\Iappa ... Nobilitcll'is Possessionis 
Asszonyfalva". - 1783. - M. n. - 70,5X49. - Tr. - Sz. - Győri 
Kápt. Gazd. U. 97. 

A Győr megyei Győl'asszon~'fa községnek és határának részletes, érté
;~es térképe. 

39. GYŐR MEGYE. - C. n. - É. n. - M. n. - 71 )< 50. Cr. 
Győri Kápt. Gazd. U. 95. 
Győr megyéről készült vázlat. Csak a községek és a folyók vanl1ak 

ábrázolva, utak, térszíni formák, határok hiányzanak. 

40. GYŐR MEGYE. - .,Pápay és soproni utak Ideális Mappája". 
- É. n. (1794 és 1800 között.) M. n. - 194 X 39. - Tr. - Győri 
Kápt. Gazd. LL 108. 

A G;y'őrből Pápa és Sopron felé vivő postautak Győr megye határáig 
terjedő szakasza. Az út mellett községek, jeliegzetes tereptál'gyak és 
mérföldkö,;ek vannak ábrázolva. 

41. GYŐR lVIEGYE. - C. n. - É. n. - M. n. - 68 X 47. - Sz. 
Tr. - Győri Kápt. Gazd. U. 84. 
Győr megye. Vázlat. Az egyházközségeket. templomot ábrázoló tér

képje:ek jelölik. Feliratok hiányoznak 

42. GYŐR lVIEGYE ÉS lVIOSON lVIEGYE. - ,.Strassen ChaTte 
von deren Zu;eyn l:ereingten Lőbt Comitaten Raab uncZ vVislbU1·g." 
- 1787. - 10 OOO öl = 50 mm (1 : 379 200). - 52 X 37. - Tr. - Sz. 
- Győri Kápt. Gazd. U. 130. 

A II. József által egyesített Győr és Moson megye térképe az útvo
nalak részletesebb ábrázolásával. 

43. GYŐR ÉS MOSON lVIEGYE. - C. n. - 1786. - 1000 öl = 
14 nun (kb. 1 : ]35 500). - Tr. - Sz. - lVI. m. U. T. 79. 

A II. József által lí86-ban egyesített Győr és Moson megye generális 
térképe, a helységek, útvonalak és folyóvizek ábrázolásával. 

44. GYŐRSZEMERE. - "Szemere Száraz Tenger". - 1799. 
100 öl = 53 mm (kb. 1 : 3600). - 71 X 49. - Tr. - Sz. Széll'. 
Győri Kápt. Gazd. U. 126. 

Győrszemere község (Győrtől délre) ha,-árának egy elküiönülő 110-
mo;~o:s része. 
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45. GYŐRSZENTIV ÁN. - "Mappa Possesionis Szt. Iván". -
1774. - M. n. - 68 X 46. - Tr. - Győri Kápt. Gazd. Lt. L. 8. 

A Győr-Sopron megyei Győl1>zentiván község határa, nagyobb rész
ben a Kis-Duna felé eső rész. 

46. GYŐRSZENTIVÁN ÉS VÉ.!~EK. - "Ma:ppa Possessionum 
Szt. Iván et Vének". - 1774. - M. n. - 95 X 90. - Tr. - Sz . 
....... S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. L. 7a. 

A Győr melletti Győrszentiván és Vének községek és határuk. Dülő-
11evek, müvelési ágak. 

47. GYŐRSZENTIVÁN ÉS GÖNYŰ. - ,,via Budensis Postalis". 
- 1787 .- M. n. - 70 X 50. - Tr. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 100. 

A budai pcstaút.nak Győr és Komárom közti szakasza Győrszentiván 
és Gönyü községek közelében. 

48. GYŐRSZENTMÁRTON. - C. 11. - É. 11. (kb. 1780.) -
M. 11. - 64 X 46. - Tr. - Sz. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 109. 

Győrszentmárton (Győrtől délre) község és határa. A !\:özségben az 
egyes háza.~ és kertek l\:ülön-külön ábrázolva s számozva vanna.1(. A köz
ség határában csak az utakat jelölték meg, a művelési ágak 'I1incsenek 
fe:tüntetve. A térkép szélén a háztulajdonosok nevei olvashatók a ház
számozás sorrendjében. 

49. GYŐRSZENTMÁRTON. - "Frangmentum PraecHi Archi 
A.bbatialis tam superiorem ad Terrenum S. Martinense tumvero 
inferiorem ad tel'l'enum Pl'aedii Asszonyfaiense". - 1777. - 26. 
mm = 100 öl (kb. 1 : 7200). - 70 X 51. - Tr. Gy6ri Kápt. Gazd. 
Lt. 127. 

A panonhaLrni bencés főapátság birtoka Győrszentmárton és Győr
asszonyfa között. 

Gönyél, lásd: Győrszen tiván. 

50. GYŐRSZENTMÁRTON. - "Fragmenta oppidi S. Ylartini". 
1779. - 53 mm = 100 öl (kb. 1 : 3600). - 68 X 48. - Tr. - Sz. 
Győri Kápt. Gazd. Lt. 115. 
Győrszentmárton község és Pannonhalma. Kísérlet a pannonhalmi 

domb magasságának meghatározására. A tér.kép tengelyében a PmIDon
ha!máTa vivő út áll. A község határa nincs ábrázolva. 

51. GYÖRSZENTMÁRTON ÉS PANNONHALMA. - "Frag-
mentnm oppicii Seti Martiniin Monte S. Pannoniae". - 1780. -
26 mm = 100 öl (kb. 1: 7200). - 69 X 48. - Tr. - S. - Győri 
Kápt. Gazd. Lt. 118. 

Győrszentmárton határának Écs és Győrság felé eső része és Pan
llcmhalma egykorú dűlőnevekkel. 
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52. GYŐRSZENTMARTON. - C. n. - 1780. - M. n. - 67 X 
48. - Tr. -- Győri. Kápt. Gazd. Lt. llG. 

Győrszentmárton község határának egy része a korabeli dúlőnevek-
kel. 

53. HALASZI. - "Mappa Danubii Diószegi erdő dunaága dicti". 
1795. - M. n. - 40 X 25. - Cr. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 61. 

A szigetközi Duna-ág egy rövid sZaJkaszának Tajza Halászi község
,1él (Győr-Sopron megye). 

Halimba. lásd: Pé.drag. 

Ha thalom, lásd: Sokorópátka. 

54. HÉDERVAR. - .. ,Mappa Possessionis Hédervár". - 1790. 
100 öl = 53 mm (kb. 1 : 3600). - 56 X 42. - Tr. - Sz. - Győri 

Kápt. Gazd. Lt. 89. 

Hédervár község határának a mosoni Duna-ág melletti része a part 
menti erdőkkel. A térkép jobb szélén a terület felmérésével kapcsolatos 
adatok olvashatók. 

55. KAJAR. - "Mappa Repraesentalls FacieIn Totius Posses-
sionis Kaiar in Comitatu Jcwriensi". - 1785. (Hit. 1796). - 500 
öI = 130 mm (kb. 1 : 7200). - 105 X 84. - Tr. - O. L. Ht. D. II. 5. 

Kajár ';S a vele szomszédos Kispéc (ma Kajárpéc, Győr-Sopron me
gye) beiterüle:e és határa a mezőgazdasági múvelési ágak feltüntetésével. 

56. KAJAR. - "Forst Kharte der Kajarer Revier Copiert von 
dem A.utentisierten Plan des Geometers Stephan Magyari J e
mahligen Erzt Abtey Geometer". - É. n. -'- M. n. - 65 X 51. - Tr. 
- Sz. - Pannonhalmi Ben. Lt. XII. 6. 

Kajári erdő (GyőTtől délre) Kajárpéc, Tényő. Sokorópátka községek 
határai által szegélyezve. 

57. KAJAR. - "Kajár ad A.bbat. Bakonybeliensen pertinens" 
1785. - 100 öl = 63 mm (kb. 1 : 3000). - 65 X 45. - Tr. - Sz. 

- S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 117. 

A bakonybéli bencés apátság birtoka Kajár és Kispéc községek (ma 
Kajárpéc Győr-Sopron megy-e) hatáTában. 

58. KAJ AR. - "Prata Kajariensia". - É. n. - 100 öl = 53 mm 
(kb. 1 : 3600). - 68 X 48. - Tr. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 53. 

Kajár község (Győr-Sopron megye; ma Kajárpéc) határában levő ré
tek. A szerző a lT'.éreteket és a tulajdonosok nevét is megadja. 
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59. KAJÁR. - "Fragnwntum Possessionis Kajár". - 1782. 
lVI. n. - 70 X 53. - Tr. - S. - Győri Kápt. Gazd. U. 122. 

Vázlatok a Győr megyei Kajár község határának felméréséhez. 

60. KAJÁR ÉS KISPÉC. - C. n. 1785. - 100 öl = 53 mm 
(kb. 1 : 3600). - 72 X 50. - Tr. - Sz. - S. - Győri Kápt. Gazd. 
U. 116. 

Kajár és Kispéc községek (ma KajáJ'péc G;.,őrtől délre) belterülete 
házankénti és telJ;:enkénti ábrázolással. 

61. KAJÁR ÉS KISPÉC. - "Reverendissimi Dni Abbatis Chri-
sostonlÍ N01:ák Ord. So. B. Bakonybéliensis Possessionis Kajár". 
1785. - 100 öl = 31 mm (kb. 1 : 6120). - 68 X 50. - Tr. - Sz. 
S. - Győri Kápt. Gazd. U. 121. 

A bakGnybéli apátság birtoka a mai Kajárpéc község (Győri ől déire) 
határában. Nagyobbrészt szántól\: és erdők. 

62. KESZEGFALVA. - C. n. - 1779. - 1000 öl = 150 mm 
(kb. 1 : 14500). 141 )< 415. - Tr. - Sz. - O. Sz. K. Tt. 2007. 

KeszegJal"<:a község és határa a csallóközi Duna mellett. Duna mel
ktti utak és művelési ágak jelölve. Betűmagyarázat a Duna-kanyar át
,'ágási tervéhez. Az át,'ágás a },özséggel szemben lett tervbe véve. 

63. KESZEGFALVA. - C. n. - É. n. - M. n. - 72)< 50. 
Tr. - S. - Györi Kápt. Gazd. U. 17. 

Keszegialva (volt Komárom megye, Csehszlovákia) belterülete és 
határa a csallóközi Duna mentén. 

64. KESZEGFALVA. - C. n. - É. n. - 100 öl = 80 mm (l : 
2370). - 70 X 49. - Tr. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 27. 

Keszegfah'a (volt Komárom megye, Csehszlovákia) a csallóközi 
Duna-ág kanyarulatával. 

65. KESZEGFALVA. - C. n. 1779. - 27. mm = 100 b. öl (kb. 
1 : 7200). - 69 X 47. - Tr. Sz. - Győri Kápt. Gazd. U. 26. 

A csallóközi Duna-ág melletti Keszegfalva (volt Komárom megye, 
Csehszlovákia) határa müvelési ágak szerint, az egyes ingatlantulajclo
nasa1\: nevének ieltüntetésével. 

66. KESZEGFALVA. - .... Inpensa ad Fossnram Danubii iu:ctCL 
Keszegfalvam". - É. n. - 100 öl = 63 mm (kb. l : 3000). - 62 X 
~9. - Tr. Sz. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 73. 

A csallóközi Duna-ág egy kanyarulatának átvágása Keszegfalva (volt 
Komárom megye, Csehszlovákia) községnél. Terv. A térkép szélén szá
mítások és magyarázat, nemkülönben a folyam és a csatornameder met
szete. 
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67. KISBÖRCSHÁZA ÉS NYESKENYE. - "l\!Iappa haec desig-
nat facíem terrenorum Praed. Börcsháza et Felső Nyeskenye in 
eottu Veszprémiensí existentit~m", - 1783. - M. n. - 72 X 50. -
Tr. - Sz. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 71. 

A Kerékteleki .község (ma Komárom megy e) határa. Kisbörcsháza és 
Nyeskenye pusztákkal. 

68. KISMEGYER. - "Mappa Praedii Kiss l\!Iegyer". - 1779. 
l\/I. n. 68 X 48. - Tr. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 131. 

Pannonhalmi bencés apátság birtoka Győr mellett Kismegyeren. 

Kispéc, lásd: Kaj ár. 

69. KISPÉC. - "l\!Iappa Pars. Poss. Kispécz". - É. n. - M. 
n. - 96 X 62. - Tr. - Sz. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 112. 

Kispéc község (ma Kajárpéc, Győr-Sopron megye) határána.~ a veszp
rém~győri országút melletti része Kajár község birtokaival határos-an. 

70. KISPÉC. - C. n. - 1787. - 100 öl = 53 mm (kb. 1 : 3600)). 
- 68 X 41. - Tr. - Sz. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 99. 

Kispéc (Győrtől délre, ma Kajárpéc) határa. 

Királyfa, lásd: Vágsellye. 

Kisbarát, lásd: N&gybarát. 

Kiscsanak lásd: Tárkány. 

KisgyirmoL lásd: Vaszar. 

71. KORONCO. - ,.l\!Iappula ... in terreno Pessessionis Koronzo 
inter Pratú Bajcsi et Kiss Zsigray rétek vocitata". - 1798. - 100 
öl = 105 mm (1 : 1805). - 49 X 32. - Tr. - Sz. - Tek - Győri 

Kápt. Gazd. U. L. 13. 
Vázlat egy határvita eldöntéséhez. Koronco község (Győr mellett) 

határánaJ( egy meghatározott része a Vágós és a Tölgyfás ér között. 

72. KORONCO. - "Raaberwtd Wieselburger Gespanschaft 
Kcronco·'. - 1788. - 100 öl = 26 mm (kb. 1 : 7200). - 70 X 49. -
Tr. - Sz. - S. - Győri Kápt. Gazd. U. L. ll. 

A Győr megyei Koronco 'határa. A térkép szélén magyarázat és a bir
tokosok felsorolása. 

73. KORONCO. - C. n. - 1784. - 100 öl = 26 mm (kb. 1: 
(200). 70 X 49. - Sz. - Tek. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. L. 12. 

A Győr megyei Koronco község határának a Baikony ér melletti része. 



74. LÁBATLAN. - "Silva Lábatlan". - É. n. - M. n. - 73 >< 
61. - Tr. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 18. 

Lábatlan község (Komárom megy e) erdeje a tulajdonosok és erdő
részek nevének megjelölésével. 

75. LÁBATLAN ÉS PISZKE. - C. n. - 1778. - M. n. - 70 X 
47. - Tr. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 10. 

Az Esztergom-Komárom megyei Lábatlan és Piszke községek határa. 
bh'tokfelosztással. A térkép szélén magyarázatok. 

76. LÁZI ÉS TÁP. - C. n. - 178? -lVI. n. - 63 X 74. - Tr.
Sz. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 104. 

Táp (Győr-Sopron megye) és Lázi (Veszprém megye) községek külső
ségei a jelzett két megye határán. 

77. LÁBATLAN. RADVÁNY ÉS PISZKE. -.,Mappa Sylvarum 
ad Indytam Familiam Lehoczkiam pertinentium". - 1780. - 100 
öl = 27 mm (kb. 1 : 7200). - 70 X 51. - Tr. - Sz. - Győri Kápt. 
Gazd. Lt. 7. 

A Lehoczki családnak a Komárom-Esztergom megyei Lábatlan, Rad
vány és Piszke községek határában fekvő nyolc erdőbirtoka, melyek minel
egyi],ét egy lapon, ele külön kis térképeken örökítette meg a szerző. 

78. MAGYARÓVÁR BEZENYE ÉS DUNAKILITI. - C. n. 
1787. - Mn. - 69 X 47. - Tr. - Sz. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 24. 

A lap két térképet tartalmaz, az egyik Magyaróvár város belsőségét 
és közvetlen környékét, a másik a Bez~nye és Dunakiliti határában elte
rülő erdőket ábrázolja. 

79. MAGYARÓVÁR -"Tttes Zalka Mihály V. Ispán kertje M. 
Ovárotp. - É. n. - lVI. n. - 57 X 44. - Cr. - Sz. - Győri Kápt. 
Gazd. Lt. 20. 

Zalka IVLihály alispát: háza és l,ertje lVlagyaróvárott a bécsi országút 
mellett. A kert háromszög alakú és mértani formákra oszlik. Középen a 
ház alaprajza. 

80. MARCALTÖ ÉS úJFALU. - .. I'vIClppa Praedii ÚjfallL in COUE 
Wespremiensi existente". - 1796. - 100 öl = 27 mm (kb. 1 : 7200). 
- 70 X 48. - Győri Kápt. Gazd. U. i5. 

Újfalu nev ü birtok, Pápa közelében, lVIai'caltő község és Ihászpuszta 
mellett. Yla egykori nevén nem ismeretes. 
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81. MARKOTA. - C. n. - 1793. - 100 öl. = 53 mm (kb. 1 : 
3600). - 121 X 95. - Tr. - Sz. - Tek. - Sz. - Győri Kápt. Gazd. 
Lt. L. 2. 

Markota község (ma Markotabögöde, Győr-Sopron megyében) ha
tára. Dűlőnevek, művelési ágak. 

82. MARKOTA. - "Markota Plan." - 1792. - M. n. - 3 db 
mindegyik 69 X49. - Tr. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 69. 

Markota (ma Marlmtabögöde, SOPTOll megye) határának egy része. 

83. MESZLEN. - "Raaber District EisenblLrger Comitat Ge
meinde Meszlény". - 1789. - M. n. - 63X47. - Tr. - Győri Kápt 
Gazd. Lt. 25fb). 

A vasmegyei Meszlen község határának az ún. Farkashegy melletti 
l'é-sz€. 

84. MESZLEN. - C. n. - 1788. - M. n. - 70 X 50. - Tr. -
Győri Kápt. Gazd. Lt. 49. 

A Vas megyei Meszlen község határáról készült több helyszínrajz. 

85. MESZLEN. - "Meszlény in Eisenburger Comitat Raaber 
District". - 1788. - M. n . ..,.- 72 X 49. - Tr. - S. - Győri Kápt. 
Gazd. Lt. 25. 

Meszlen (Vas megye) határa az egyes birtokosok nevének megjelö
lésével. . 

86. MESZLEN. - Meszlényer Waldung. - 1789. - 100 öl = 
53 mm. (kb. l : 3600). - 70 X 50. - Tr. - Sz. - Győri Kápt. Gazd. 
Lt. 50. 

A Vas megyei Meszlen község határában e:terü1ő erdők. 

MosonBzentmiklós, l2 . .sd: Öttevény. 

Moson megye, lásd: Győr megye. 

87. NAGYBARÁT ÉS KISBARÁT. - ,.l\iappa Repraesentans 
Faciem Plagae Possessionis Nagy et Kisbaráti". - 1778. (hit. 
1779.). - 100 öl = 26 mm (kb. 1 : 7200). - 76 X 73. - Tr. - Sz. -
Pannonhalmi Bene. U. VI. 3. 

Nagy- és Kisbarát köz..«égek határa Győr, NyúL Kismegyer és Csa nak 
-között. A határ zöme .rét és mocsár, csak kevés a szántó. A térkép szélén 
részletes magyarázat. 
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88. NAGYBARAT ÉS KISBARAT. - " Mappa repraesentans 
Faciem Plagae inter Possessiones Nagy et Kisbaráti, ab una per 
illustrissimos ac Reverendissimos Dominos Archi-Abbatenl Sancti 
Martini de Sacro Monte Pannoniae et Propositum Sancti Michaelis 
de Csorna, Partibus vero ab altera: Illustrissimum Dominum Comi-
tem Michaelem Vizai de Loos in ContToveTsiam swnpta". - 1778. 
- M. n. - 71 X 53. - Tr. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 94. 

Nagybarát és Kisbarát határa a térkép szélén magyarázatokkal, ame
lyek mind a térkép egyes pontjait, mind a határvita kérdéseit tisztázzáik. 
Az említett két község Gyórtól délre fekszik. 

89. NAGYBARAT ÉS KISBARAT. - "Praga Controversia inter 
Possessiones Nagy et Kisbaráti". - 1778. - M. n. - 70 X 50. -
Tr. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 93. 

Nagybarát és Kisbarát községek határa. Vázlat. Ugyanannak a határ
vit.ának az eldöntéséhez készült. amelyet az előző 88. sorszámú térképen 
már jeleztünk 

90. NAGYDÉM ÉS RÉpASMAJOR. - ,.Nagydém et Répás". -
1787. - M. n. - 2 db, mindegyik 71X50. - Tr. - Sz. - Győri Kápt. 
Gazd. Lt. 88. 

Nagydém és Répásmajor (Veszprém megye. Pápa mellett) birtokairól 
készült vázlat. 

Nagydém, lásd: Sokorópátka. 

91. NADASLAKPUSZTA. - "Mappa Praeclii Nádaslak". -
1791. - 100 öl = 53 mm (kb. 1 : 3600). - 68 X49. - Tr. - Tek. -
Győri Kápt. Gazd. Lt. L. 7. 

Nádaslackpuszta (volt Pozsony megye. Csehszlovákia) és környéke, 
Dunaszerdahely. Király. Regence és Lucs helységek szomszédságában. 

92. NICK. - C. n. - É. n. - lVI. n. - 3 db mindegyik il X 48. 
- Tr. - Sz. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 65/a-c. 

A vasmegyei Nick község és környéke. 

Nyeskenye. lásd: Kisbörcsháza. 

93. NYÚL. - "Mappa viCLe militaris et commertiaUs .; ad Vesz-
prémit~m ducentis". - 1787. - 100 öl = 26 mm (kb. 1 : 7200). - 70X 
48. - Tr. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 129. 

A Veszprém felé vivő katonai és kereskedelmi utaknak Nyúl köz
séget érintő szalkasza Győrtól délre. 
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94. OROSZVÁR. - "Mappa R cnn i Danubialis Oroszvárienis". 
1791. - 100 öl = 22 mm (kb. 1 : 8620). - 133 X 100. - Tr. -

Sz. - M. m. Lt. T. 42. 

A Duna Orcszvár határában 5zigeteivel és folyamágaiyal. 

95. ORoszvi\.R. - "Planu1n operis Hydraulici ad Oroszvár". 
1787. - 100 öl = 27 mm (kb. 1 : (200). - (2)< 51. - Tr. - lVlm. 

Lt. T. 37. 

A Duna szigeteivel Oroszvár'nál ánizyédelmi bere11dezések, mint kő
-és földtöltések és sarkantYltk feltüntetésével. 

96. OROSZVÁR. - C. n. É.l1. lVL n. - 1"1 .52. - Tr. 
és Cr. - Sz. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 63. 

Owszvár közs.ég (volt lVIoson meg;.-e, CSehszloyákia) és a Nagy-Duna, 
a Duna szigeteivel, ártel"i.iletelvel, a part menti erdőkkel. 

Öttevény, lásd: Abda. 

97. ÖTTEVÉNY ÉS MOSONSZENTMIKLOS. - "De via pos/ali 
Viennensi ad /imites dUQ.o (;oltes JaHr, et Ivloson inter terr. Ei"itte-
vény et. szt. Miklós". - 1782. - 100 öl = 13 mm (kb. 1 : 14400). -
Tr. - Sz. - Győri KápL G.:'.zcL Lt. 70 . 

.1:\ bécsi országút egy l'övid szakasza Öt:eY2ny és 2vloscTl:szE:11l:n1i]\:lós 
községek között. 

98. ÖTTEVENY. - "Via publica. postalis Viennensis". - 1787. 
100 öl = 13 mm (kb. 1 : 14400). - 71 X 49. - Tr. - Győri Kápt. 

Gazd. U. 96. 

A Bécsbe "ivő postaút egy rövid szakasza Öttevény:nél, Győr és ;'110-
sonmeg~-e határánál. 

99. PADRAG ÉS HALIlVIBA. ,.Mappa tc:rritorii Possc:ssioni.o 
PCic1rag". - 1786. - 100 öl = 26 l11rú (kb. 1 : 7200). - 2 db: 68 X 50 
és 68 X 20. - Sz. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 54ja-b. 

Padrag község (Veszprén1 111egye; belterü~etének s a községet övező 
erdőknek tél"képe. 1\ bal alsó sélTOkbal1 Halimba község. 

100. P:-'-T~~S. - ~.Gcrnci??(?:") PGtfJ~~ H0'Trscl1oft e]i:; ICornrncr. 
Gnmdbezitzer die Gemeinde des Orts". - É. n. - 100 öl = 26 mm 
(kb. 1 : 7200). - 89 X 68. - Tr. - Pann,mhalmi Ben. Lt. IV. 8. 

P<:'ttas község (Csilizköz, Balony és Radvány között. Yolt Győr 2112-
gye, CSehszlová~ia) határa dűlők SZerint felparcellázva. A té:'~2p szé:én 
111agyarázat és nagyságtáblázat. 



101. PATAS. - C. n. - É. n. - 100 öl = 16 mm (1 : 11 850). -
68 X 47. - Tr. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 30. 

Patas község (volt Győr megye, Csehszloválda) és a mellette folyó 
Csiliz patak. 

Pannonhalma. lásd: Győrszentmárton. 

102. PÉR. - C. n. - É. n. - M. n. - 73X 50. - Tr. - S. -
Győri Kápt. Gazd. Lt. 105. 

Pér község (Győr-Sopron megye, Gyártól délkeletre) határának egy 
részlete a Bakonyfolyással és a Sasheggyel. Vázlat. A jobbszélen felmé
rési ada tok. 

103. PORPÁC. - "Nemes D07'ás Porpátz". - 1789. - 100 öl = 
53 mm (kb. 1 : 3600). - 73 X 52. - Tr. - Sz. - Győri Kápt. Gazd. 
Lt. 103. 

A vasmegyei Porpác l~özség határának birtok térképe tulajdonosok 
és birtoknagyságctk megadásával. 

104. POZSONYCSÁKÁNY. - "Mappa Ielealis Possessionis Csá-
ld.ny in Cottu. Posoniensi". - 1796. - M. n. - 73X54. - Cr. -
Győri Kápt. Gazd. Lt. 58. 

Pozsonycsákány (Csehszlovákia) község határa. 

105. POZSONY. - C. n. - É. n. - M. n. - 101 X 63. - Tr. -
Sz. - Györi Kápt. Gazd. Lt. 67. 

A Duna közvetlen Pozsony alatt. Part menti erdők és rétek, továbbá 
a folyam szigetei!nek a:észletes ábrázolásával. 

106. PUNITZ. - C. n. - 1788. - 100 öl = 26 mm (kb. 1 : 7200). 
- 73 X 52. - Tr. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 47. 

Punitz község (Ausztria, volt Vas megye) határa. Vázlat. 

107. PUNITZ. - C. n. - É. n. - 100 öl = 26 mm (kb. 1 : 7200). 
- 71 X 50. - Tr. - Sz. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 81. 

Punitz (Ausztria, volt VáS megye) község környéke. 

Puszta tákó, lásd: Börcs. 

lOS. PUSZTATÁKÓ. - , .. Raaber unel Wieselbnl'ger Gespanschaft 
G. Racd;::?)' Bisclwf Diverticula oelel' Pusz!a-Tákó". - 1787. -
100 öl = 23 mm (kb. 1 : 8160). - 56 X 42. - Tr. - Sz. - G;yóri Püs
p:iki Lt. "Útépítés. földmérés 1787" k. cs. 

A győri püspök birtoka a szigetközi DU!1a-ág mellett Győrtől észal\:-
n}rugatra. 
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109. RADVÁNY. - ,.Fragmentum Prati Radvcmiensis". - E. n. 
M. n. - 70X50. - Tr. Sz. - Győli Kápt. Gazd. U. 8. 

Rétek és nádasok Radvány község (Csalléiköz, Csehszlová.1üa) hatá-
l·ában. A bal felső saJ:okban magyarázat és számítások. 

Radvány, lásd: Ba1ony. 

Ravazd, lasd: Gerencsérpuszta. 

Ravazd, lasd: Sokorópátka. 

110. RAVAZD. - "Fragmentn111 Posses. Ravazd". - E. n. '.~ 
]\tI. n. - 62 X 44. - Tr. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 133. 

Ravazd község (Gyortől délre) határának föbb részéről készült mér
"nöki felmérések. 

111. RÁBACSECSENY - "Mappa dnorum arabonis ramOnL111 et 
.super eosde111 molarum dna1'um, Csécsényien.sis et Szent111thályiensls, 
a 111 b arn111 in statn sinistra esistentinm faciem exhibens". - É. n. -
100 = 52 mm (kb l: 3600). - 70 X 50. - Tr. - Sz. - SzéIr. -
Győri Kápt. Gazd. Lt. 72. 

Rábacsécsény (Győr-Sopron megye) kozség és a Raba folyó, annak 
2gy szigetével. Folyami malmok. 

112. RÁBASZENTMIKLÖS. - C. n. - 1786. - M. n. - 68 X 48. 
- Tr. - Sz. - S. - Tek. - Győri Kápt. Gazd. U. L. 3. 

Rábaszentmiklós község (Győr-Sopron megye) és hatara, amelyet a 
Rába folyó szel ketté. Művelési ágak feltüntetve. 

Répásmajor, lásd: Nagydém. 

Répásmajor, lásd: Sokorópátka. 

113. RÉPCEVIS. - "Mappa PossessIonis Wiss et Praedii Szoke~ 
földe in Indy. Cottn. SopToniensi". - 1794. - M. n. - 84 X 46. -
Tr. - Sz. --.:.. Tek. - Győri Kápt. Gazd. Lt. L. 6. 

Répcevis község (Győr-Soron megye, régi neven Káptalanvis) és h8.-
1:árának az a ~·é.sze, aJl1ely a györi székeskáptalaJ1 birtoka volt. 

Románd, lásd: BHkonypéterd. 

114. SARKERESZTÚR. - C. n. - í77-±. - M. n. - 69X48. -
Tr. - Györi Kápt. G9.zd. U. 79. 

A Fehér megy"ei Sárkeresztúr község határának egy resze az egyes 
birtoktulajdonosok :ne1;ének 111egje131éséyel. ·Vázlat. A lap szélén luagya-
rázat. 



115. SÁRKERESZTÚR "lVIappa . ... Terrení Possess[onis' 
Saárkeresztúr". - 1770. - M. n. - 4 db: 70 X 34, 70 X 32, 51 X 31, 
30 X 25. - Tr. - S - Győri Kápt. Gazd. Lt. 43 a-d. 

A Fehér megyei Sárkeresztúr község bel- és kültel'ületének rajza,. 
A tulajdonosok nevei ingatlaJ"l..aikol1 jelezve vannak. 

116. SOKORÖALJA. - "F'Tagmentum oppicli Szt. Martiní Sy/co-
7·um". -1780. - 26 mm = 100 öl (kb. 1: 7200). - G8 X 49. - Tr. -
Győri Kápt. Gazd. Lt. 119. 

Sokoróaljai hegyek, Győrszentmárton, Tényő, Ravazd, és Écs határa,. 
ahol Győrszentmárton községne~.;: és a pannonhalmi apátságnak erdei 
voltak. 

117. SOKORÖPÁTKA, RÉPÁSMAJOR NAGYDÉM, HATHA
LOl'vI, TARJÁNPUSZTA ÉS RAVAZD. "Sylva inter Ravazd, 
Patka, Répás, Nagydiin, Hathalom, Liki, Varsá.ny, Tarján". - É. n. 
- 100 öl = 21 mm (kb. 1 : 9030). - 71X52. - Tr. - Sz. - Szélr. _. 
Győri Kápt. Gazd. Lt. 106. 

Erdő a fent jelzett községek között. El'dei utal,;: jelölve. Fák külön-
külön kirajzolva. 

118. sZÁpAR. -- "Szápár in Com. Veszprém". - 1794. - Nl. n. 
- 68 X 47. - Tr. - Sz. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 28. 

A Veszp:'ém meg-jei Szápár község határa, dűlők és birtoktulajdo
nosok neveivel. 

119. SZEMET ÉS GANCSHAZA. - C. n. - É. n. - M. n. -
71 X 53. - Tr. - Sz. - Györi Kápt. Gazd. Lt. 128. 

A volt Pozsony megyei Szemet és Gáncsnáza köz.ségek határa dűlők 
szerint, dülőneve}~ megjelölésével. 

1:20. SZIGETKÖZ ÉS CSILIZKÖZ. - "Mappa Ideaiís . ... Agge-
non in ... Sziget köz et CsilizkÖz". - 1785. - 1000 öl = 38 rnm. 
(1 : 49 895). - 69X49. - Tr. - Sz. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 68. 

A SZÍ!zetköznek GvŐl' város felé eső része és a Csilizköz (a Duna bal 
partja. Csehszlovákia): A Duna gát jai. Generálizálás részletfelmérések 
alapján. 

121. SZOLGAEGYHAZA. - ,.1VIappa DeslgncL1lS Praeclli Szolga: 
Egyháza". - 1769. - lVI. n. - 74 X 58. - Tr. - Győri Kápt. Gazd. 
Lt. 60. -

A Fehér megyei Szolgaegyháza község határánal~ egy része. 

Tarj ánpuszta, lásd: Sokorópá lka. 
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Táp, lásd: Lázi. 

Tárkány, lásd: Banna. 

Tárkány, lásd: Bábolna. 

Tárkány, lásd: Csép. 

Tárkány, lásd: Gerencsérpuszta. 

122. TÁRKÁNY ÉS KISCSANAK. - "Archiabb. Poss. 
et Csanak". - É. 11. - M. n. - 69 X 50. - Tr. - S. 
Kápt. Gazd. Lt. 123. 

Tárkány 
Győri 

A pannonhalmi bencés apátság birtoka Tárkány község (Komárom 
megye) és Kiscsanakpuszta (Nagyigmándhoz tartozik) közelében. 

123. TÁRNOKRÉTI. - C. n. - 1788. - :lVI. n. - 71 X 48. 
Tr. - Sz. - Győri Kápt. Gazd. U. 2I. 

Réti (ma Tárnokréti) község a Rábca mellett. Határának az a része, 
amely nagyobb l'észt mocsarakat és réteket foglal magában. 

124. TÁRNOKRÉTI. - C. n. - 1788. - 100 öl = 26 mm (kb. l : 
7200). - 71 X 49. - Tr. - Sz. - Győri Kápt. Ltd. 22. 

Réti (ma Tárnoluéti Győr-Moson megye) község be1területe és ha
tára. A térkép szélén az egyes birtoktestek nagyságát részletező táblázat. 

125. TÁRNOKRÉTI. - "Gemeinde Réthy". - 1788. - 100 öl = 
53 mm (kb. 1 : 3600). - 71 X 50. - Tr. - S. - Győri Kápt. Gazd. 
a 23. 

Réti (ma Tárnokréti) határának vázlatos ábrázolása. A határ na
gyobbrészt legelő és mocsár. 

126. TÉNYŐ. - "Mappa Terreni Possessiones Tenyő". - É. n. 
- 100 öl = 27 mm (kb. 1 : 7200). - 72 X 49. - Tr. - Sz. - Győri 
Kápt. Gazd. Lt. 3I. 

Tényő község (Győr-Sopron megye. Győrtől délre) hatfu'a a sokoró
aljai hegyel'ikel. A térkép hátlapján Mezőőrs határának egy része és Ölbő
puszta (Győr-Sopron és Komárom megye). 

127. TÉNYŐ. - "Fragmentum Poss. Tényő". - 1779. - M. n. 
- 70 X 48. - Tr. Sz. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 12. 

Tényő község és hatál·a. A térkép szélén aháztulajdonosok felsoro-
lása. 
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128. TÉNYÖ. - "Fragmentum Poss. Tényő". - 1780. - M. n. 
- 70 X 50. - Tr. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 14. 

A Győr megyei Tényő község határa dúlők és bi.rtokosok nevének 
megjelölésével. 

129. TÉNYÖ. - "Fragmentum. Sylvantm Archi-Abbatialium 
Tenyőensium et Vin earum". - 1780. - M. 11. - 66 X 45,5. - Tr. -
S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 13. 

Tényő község hat.árában levő erdők és szólők. A bencés rend birtoka. 

130. TÉNYÖ. - "Fragmentum Possessionis Tényő". - É. 11. -

NI. n. - 65 X 47. - Tr. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. ll. 

Tényő község (Győrtöl délre) határa. 

131. TÖRÖKBÁLINT. - C. n. - 1781. - II/L n. - 71 X 49. 
Tr. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 82. 

Törökbálint és Budatéiény hat.árában fekvő szántók, rétek, szőlók. 
Majlátlh József birtoka. A térkép szélén magyarázatok és területnagy
ságra vonatkozó adatok. 

132. TÖRÖKBÁLINT. - "Excellentissimi Illustrissimi Donúni 
Jos. Majláth Pos. Török Bálint Regul. exhibens Mappa". - 1781. -
100 b. öl. = 90 mm (kb. 1 : 2100). --i 78 X 53. - Tr. - S. - Győri 
Kápt. Gazd. Lt. 5. 

Majláth József törökbálinti birtokáról kél részletrajz. 

133. TÖRÖKBÁLINT. - C. 11. - 1781. - M. n. - 73 X 50. -
Tr. - Sz. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 4. 

Törökbálint és határa. :.vIajláth József birtoka. Művelési ágak. 
Oldalt magyarázat. 

134. TÖRÖKBÁLINT. - C. n. - 1781. - M n. - 67 X 46. -
. Tr. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 3. 

Törökbálint belterületének rajza. 

135. TÖRÖKBÁLINT. - C. n. - 1781. - NI. n. - 51 X 35. -
Tr. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 2. 

Törökbálir:.t l1atára. Az egyes szántóparcellák számozva. 

136. TÖRÖKBÁLINT. - C. n. - 1781. - M. n. - 70 X 49. -
Tr. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 1. 

Majláth József birtoka Töröl,bálint határában. 
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137. TÖRÖKBÁLINT. - "Praedium Csik". - 1781. - lVI. n. ~ 
71 X 49. - Tr. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 92. 

Törökbálint község határában fekvő Csikpuszta. 

Vasdinnyepuszta, lásd: Ete. 

138. VASKOMJÁT. -"Kemet Komját". - 1788. - M. n. -
74 X 51. - Cr. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 15. 

Vaskomját (Vas megyének Ausztriához csatolt része) község határa. 

139. VASSZÉCSÉNY. - "S.zécsény". - 1789. - 100 öl = 53 mm 
(kb. 1 : 3600). - 71 X 50. - Tr. - Sz. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 46. 

Ebergény István birtoka a Vas megyei Vasszécsény község határában. 

140. VASZAR ÉS KISGYIRMÓT. - "Privilegiati Oppidi Pápa 
ín Praeedio Kisgyinnóth Possessioúwn". - 1787. - 100 öl = 26 mm 
(kb. l : 7200). - 71 X 50. _ Tr. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 107. 

Pápa város birtoka. Vasz.ar község és Kisgyirmótpuszta Veszprém 
megyében. 

141. VÁGSELLYE ÉS KIRÁLYFA. - C. n. - É. n. - lVI. n. -
67 X 47. - Tr. - S. - Győri Kápt. Gazd .. Lt. 91. 

A volt Pozsony megyei Vágsellye és Királyfa határábaD levö szántók 
a korabeli tulajdonosok megnevezésével. 

142. VÁMOSSZABADI. - "Cap. Jauriensis Poss. Vámos". -
1794. - M. n. - 70 X 45. - Tr. - Tek. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 
L. 5. 

Vámos község (m.a Vámosszabadi, Győr-Sopron megye) határának a 
Remencepatak mellelti része, amely a györi székeskáptalan bi;·toka volt. 

143. VÁMOSSZABADI. - "lVIappa in Terreno Poss. V ámos 
pratoTum ... ". - 1794. - 100 öl = 53 mm. (kb. l : 3600). 
123 X 61. - Tr. - Sz. - Tek. - Győri Kápt. Gazd. Lt. L. 4. 

Vámos község (Győr-Sopron megye, ma Vámosszabadi) határán,"k 
az Il-ányos ér felé eső része. Dűlő nevek és művelési ágak jelölve. 

144. VESZPRÉM MEGYE. - "Weszprimer Comitat". - 1787. 
- M. n. - 51 X 37. - Cr.' - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 48. 

Veszprém vármegyének áttekintő térképe hegységek, utak és vizek 
n:egjelö!ésével. 
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145. VESZPRÉMVARSÁNY. - C. n. - É. n. - M. n. -
45,5 X 41. - Tr. - Sz. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 83. 

A Pándzsa patak "öIgyének (Győr-Sopron megye és Veszprém megye 
határán, Győrtől délre) Veszprémvarsány közelében levő szakasza. A tér
kép közepén az Öregtó, oldalt dombok. Az egyes szántók tulajdonosai je
lölve vannak. 

146. VESZPRÉMVARSÁNY. -' C. n. - É. n. - M. n. -
70 X 47. - Tr. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 51. 

Vei?zprémvarsány község (Veszprém megye északi részén) határa. 

Vének, lásd: Győrszentiván. 

147. VÉNEK. - "V ének". - É. n. - M. n. - 2 db, mindegyik 
69 X 48. - Tr. - S. - Győri Kápt. Gazd. Lt. 124. 

Vének község (Győr-Sopron megye) és határa a Nagy-Duna és a szi
getközi Duna-ág találkozásánál. 
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Források és megjegyzések 

1. Oklevelét Győr megye levéltára őrzi másolatban (Gym. Lt. 
kgy. ir. 3051777). Ez é! következöképpen hangzile ,.Nos Director et 
Decanus Incly-tae Facultatis Philosophia·e in celeberrima Regia Uni
versitate Tyrnaviensi in Hungaria Damus pro memoria quibus ex
pedit universis, quod posteaquam Dominus Stephanus Magar Hun
garus ex comitatu Szaladiensi in hac eadem Regia Universitate Tyr
naviensi Mathematicas Praelectiones diligenter excipiens. dignum se 
exhibuisset, qui publico tentamini sisteretuL ad haec praxes geClme
tricas eo cum progressu per sex annos exercuisset. ut omnes sibi con
credit os labores Geometricos cum eorum approbatione terminaverit, 
qui deprofectu iuclicare protuerunt. horumque omnium intuitu in 
Incl:vto Cottu Albensi adiuratus frusset, terminatis Mathematicis 
disciplinis a Nobis suppliciter peti2rit de eius in hoc stucliorum 
genere. profectll testes literas expediremus cuius aequo disiderio 
annuentes rest amur cum super his omnibus postremum rigorosum 
ex amen subiisse, coram Inclyta Facultate Philosophica et ex part2 
Matheseos utraque theoretica scilicet et praetica cum omnium 
approbatione substitisse, eum proin idoneum censemus. qui ad 
praxes Geometricas porro etiam exercend2.s ubi\'is Locorum ad
mittatur et ut talem. om.nibus. ad quos eum opera praestanda causa 
venire contigerit commendamus hanun vigon'!. Datum Tyrnavia ... " 

2. Egy 1795-ben kelt aláírásán .. Pannoniai Szent Márton hely
ségnek hajdani hiies földmérőjének" nevezi magát. Kajár község 
egyik térképén (a jegyzékben az 56-os sorszámú) mint egykori fö
apátsági földméröt említik, de 8. bencésrencl pannonhalmi levéltá
rában nincs adat arra. hogy a föapátság vagy a hozzátartozó Györ
szentmárton alkalmazottja lett volna. Viszont kétségtelen. hogy 1776 
és 1781 között a föapátság. mint a megye egyik legnag:,-'obb röldes
ura látta el leggyakrabban mérnöki megbízásokkal. 

3. Sz. K. Tt. Ta. 2007. 
4. Magyarország vármegyéi és városai. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vármegye, 152. p. 
5. Gy. m. Lt. kgy. jkv. Magyar életrajzára vonatkozó adatok 

többségét Györ megye, illetve az egyesített Győr-Moson megye köz
gylilési jegyzökönyveiböl gyújtötV,m össze. ezekre külön-külön nem 
hivatkozom. 

6. A IL József-féle felméréssel részletesen foglalkozik Fördös 
László: A II. József-féle kataszteri földmérés Magyarországon, a 
Szegedi Alföldkuiató Bizottság könyvtára, III. szakosztály közle-
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ményei, 11. szám, Szeged, 1931., továbbá dr. ITmédi-Molnár László: 
Az 1786. évi kataszteri felmérés Zala vármegyében, Földrajzi Köz
lemények, 1939, LXVII. kötet, 4. szám. 

7. Győr megyében, mint a megyék többségében. II. József ha
lála után a felmérés során készült térképeket a nemesség elpusztít
tatta. Az Alkomisszió irattára sem maradt ránk, viszont a GYŐTY 
Ferenc vezetése alatt müködött Főkomisszió iratai megmaradtak. A 
Főkomisszió irattárához tartozó levelező könyvet az Országos Le
véltár őrzi. 

8. E. Gy. lVI. 111. Lt. kgy. ir. 3119.1786. 
9. E. Gy. lVI. m. Lt. kgy. ir. 15591787. 

10. KiTály György 1760 táján született Alsóbükkön. Mérnöki 
tanulmányait az Institutum Geometricumban végezte, s 1787-ben 
szerzett oklevelet. 1783-ban Hajdúszoboszlót, 1786-ban Hajdúböször
ményt térképezte. Ez utóbbi évben Esztergom-Komárom megyének 
lett hites mérnöke. Magyar István elbocsátásával egy időben Győr
Moson megyébe helyezik át, de ő vonakodik megjelenni és csak 
1788 végén foglalja el új állását. Király elsősorban hydraula, de 
mint földmérő és térképrajzoló is jó nevet szerzett maganak. 1788-
ban a Lajtát méri feL 1792-ben a Marcal-völgy mérnöki felvételénél 
találjuk. Pályáját általában a Duna, a Rába és a Rábca szabályozá
sának problémái kísérik végig. Kisebb hidak építésével is foglalko
zott. Térképeit az Országos Levéltár, a Pannonhalmi Bencés Levél
tár, továbbá Győr és Moson megye térképgyüjteményei őrzik. 1832-ig 
látta el Győr megye mérnöki tisztét, s ekkor hivatalát fiának, 
Lajosnak adta át, aki apját követve szintén a mérnöki pályát válasz
totta hivatásának. 

ll. 1796. május 2-án kelt levelében Király György többek közt 
ezt írta idős kollégájának: "De tudja meg, hogy ezért bizonyosan 
panaszt teszek és előre is megmondom, hogy vagy én nem leszek 
Ingenieur, vagy az Úr nem lesz Uti Commissarius, mert maga is 
tudja, ha istenesen gondolkozik, hogy hiában húzza a fizetést és 
soha akkor, mikor útcsinálásnak ideje vagyon, itthon nintsen". 
Győri Püspöki Lt. "útépítés, földmérés" cÍmü k. cs. 

12. Gát y István: Gyakorlati földmérés tükrökkel, becsleges föld
osztály és a távmércső, Pápa, 1845. A szerző a tengerészetben hasz
nált tükrös műszerekkel akarja tökéletesíteni a földmérést, amely 
hosszú idő óta nem fejődött, hanem mereven ragaszkodik a Prae to
Tius altonai professzor által kitalált mérőasztalhoz. Távolságok meg
határozására a "távméreső" igénybevételét ajánlja. 
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