
l. szám 

Al\IAG YARORSZÁGI 
KÉZIRATOSVÍZRAJZITÉRI{ÉPEK 

KATALÓGUSA1867cIG 

Catalogus Mapparum, ex;~Ianu~cripíis .• Hydrographicarum 
ArcQivislIungaricis Exeerptarum, usque ad annum 

1867 



\, 
Wal, 

II. g, 
, 1760 WalJrnan, 

Wancsakovs,. 
I. rk. il. lll. 

'ngler Gyula I. 
;nec Gábor I. 

RéIix I. Il. lll. 

'rnél l. Il. gm. 
-ibar l. II. m. 

Il. m. 
'l, nz. lL 



BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETE!1 KÖZPONTI· KÖl'll:-VTÁRA. 
TUDO!IÁNYOS MŰSZAKI BIBLIOGRÁFIÁK 

l. szám 

A MAGYARORSZÁGI 
KÉZIR_4.TOS VÍZRAJZ I TÉRKÉPEK 

KATALÓGUSA 1867-IG 

CATALOGUS l\1APPARUl\f EX MANUSCRIPTIS 
HYDROGRAPHICARUM ARCHIVIS HUNGARICIS 

EXCERPTARUM,USQUE AD AN.l'llJ:M: 1867 

I. füzet 

BME-OMIKK 

I 
K150676 

AZ OKTATÁSüGYI MINISZTER RENDELETÉRE 

* 
T ANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 



, 67ilG34 

EZ A FÜZET 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

MŰSZAKI TUDOMÁl'lYTÖRTÉNETI FŐBlZOTISÁGA 
T--\:\lOGAT..\S--\YAL KÉSZÜLT 

ÖSSZK.\LLÍTOTTA 

FODOR FERENC 

LEKTOR..\LTA 

VAS MARGIT 

BbIBOAbI 
RÉSUMÉ 
AUSZUG 

" .. 56. 
p .. 57. 
p .. 58. 



ELŐSZÓ 

Hazánk kiterjedt síkságain ősidőktől fogva tart az ember harca 
az ősi birodalmát, az egykori tengerfeneket állandóan visszahódí
tani igyekvő víz ellen. Erthető tehát, hogy az elmúlt századok tér
képei és tervei között igen jelentős számban találunk vízrajzi vonat
kozásúakat. Nagyrészük eddig teljesen ismeretlen volt, de az ismer
tekről sincs szakszerű adatfelvétel ünk. Pedig a régi térképműveknek 
belső kulturális és történelmi becsén kívül gyakorlati értéke sem 
elhanyagolható. Talajtani vizsgálatoknál, mederszabályozási mun
kálatoknál, öntöző- és lecsapolócsatornák nyomvonalának kijelö
lésénél, emberföldrajzi és régészeti kutatásoknál - hogy éppen csak 
a leggyakrabban felmerülő igényeket említsük - nagy segítséget 
nyújtanak a régi térképek. 

A Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet ezért feladatai 
közé illesztette a vízgazdálkodási tervezést segítő régi magyar víz
rajzi térképek jegyzékének el késZÍ tését, és 1953 nyarán - anyagi 
forrásainak megfelelő szerény keretek közt - megindította az anyag
gyűjtést. A munkába - külső tudományos munkaerőként- dr. Fo
dor Ferencet, a kartográfia-történet elismert kutatóját sikerüít 
bekapcsolni, aki a dr. Lászlóffy Woldemár készítette munkaterv 
szerint, megfelelő űrlapokon végzi a felvételt. 

Az eredetileg ,csak kéziratban készült címjegyzéket a Buda
pesti ]liűszaki Egyetem Központi Könyvtára Tudományos Műszaki 
Bibliográiiák c. kiac1ványsorozata első számaként most szélesebb 
körök, sőt a külföld számára is hozzáférhetővé tudjuk tenni. 

Reméljük, hogy e kezdeményezés kedvező fogadtatásra talál, 
és ezáltal lehetövé válik a toyábbi anyag, elsősorban az Országos 
Levéltár ismeretlen anyagának szakszerű feltárása is. 

1· 

Ihrig Dénes 
a Vízgazdálkodási Tudományos 1<: utató Iotézet 

igazgatój a 
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BEVEZETÉS 

A magyarorszagl kéziratos \'ízrajzi térképek összeállításában a 
megszokottnál tágabb értelemben használtuk mind a "vízrajzi ", 
mind a "kéziratos" fogalmát. Jegyzékünkbe nemcsak azokat a kéz
iratos térképeket yettük fel, amelyeknek már címében is benne vim 
a. vízrajzi jelleg, és amelyek kizárólag vízrajzi cél.zattal készültek, 
hanem mindazokat a kéziratos lapokat, amelyek lényegesebb víz
raj zi anyagot lmtal maznak, főleg ol ::an területek legrégi bb tér
képeit, ahol a szabályozások és lecsapolások kö\'etkeztében a víz
rajzi úllapot jelentősebben megváltozott. Ez annyit jelent, hogy 
- főleg síksági területekről - jegyzékünkbe soroztuk a legelső 
megyei és községhatár-térképeket is, ha a maitól eltérő és számot
tevő vízrajzi anyag \'all rajtuk ábrázolva, Ezek a régi megyei és 
községtérképek számos egykori yíziolyás és álióvíz bizonyítékai t 
tartalmazz;';k. 

I\'em ragaszkodhatunk mereven ahhoz sem, hogy kizárólag 
csak kéziratban megmaradt térképeket vegyünk fel, mert vannak 
olyan metszetek és legelső kőnyomatok is, amelyek ritkaságuk foly
tán éppen olyan megközelíthetetlenek, mint a kéziratos térképek. 

E két szempont figyelembevételének következményeként meg
találbató tehát jegyzékünkben JHi/w'i.'iny, Ballo és több más kiváló 
magyar térképíró és földmérő néhány igen korai megyei és község
határ-térképe, de megtalálhatók olyan ritka metszetek is, mint 
JHarsigl i dunai térképei, Lichtenstern yízrajzban gazdag megyei 
térképmetszetei, 1'v1ilwviny és Balla remek metszetei néhány síksági 
megyénkről, Beszédes József, Wi eisz István kőnyomatos vízrajzi 
lapjai, TessedihSámuel metszetben megjelent körösi térképe stb. 

A címben megadott időhatárt azonban pontosan betartottuk, és 
1867 után kelt térképeket nem vettük fel jegyzékünkbe, még ha 
egyetlen példányok is, mert ezzel anyagunk terjedelmét rendkívül 
1{iteriesztettük volna, 

Í\atalógusunk a iővárosi gyűjteményekben található anyagnak 
is csak jelentősen kisebb részére korlátozódik úgy, hogy csupán 
csak az 
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Országos Széchényi Könyytár Térképtár3, 
Hadtörténelmi Levéltár Térképtára, 



Fővárosi Levéltár (1. sz. Állami Levéltár), 
Pest megyei Levéltár (2. sz. Állami Levéltár), 
Fővárosi Könvvtár, 
Fővárosi Történelmi Múzeum újkori Osztálya 

gyűjteményeire terjed ki. 
Az Országos Levéltár rendkívül gazdag anyagából ez az első 

füzetünk pedig még semmit sem tartalmaz. 
Az egyes térképekhez iűzött megjegyzéseink nem értékelik a 

térképet minden kartográfiai vonatkozásban, hanem csupán \"íz
rajzi anyagára és értékére vannak tekintettel. Az anyagot iolyón
ként, ezeken belül pedig lehetőleg időbeli sorrendben adjuk 

Fodor Ferenc 
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JEL'V1AGYARÁZAT 

az anyagbeosztás térképes mutatójához 

I. Országos 

] I. Dunavölgy 
l. Duna 
2. A Duna felvidéki mellékfolyói 
3. Lajta 
4. Fertő 
5. Rába, Tapolca 
6. Balaton 
7. Sió, Sárvíz, Kapos 
8. Dunántúli kisebb vizek 
9. Dráva 

10. ,Vtura 
ll. Dráva és lví.ura 
12. Dráva-Száva köze 
13. Száva, Kulpa 

HI. Duna-Tisza köze 

.IV. Tiszavölgy 

l. Tisza 
2. A Tisza felvidéki mellékfol vói 
3. Körösök, Berettyó, tiszánt6li mocsarak 
4. ,;>YiaroS 

V. Temesköz 
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A jelzések magyarázata 

l. Sorszám 
2. Szerző ne\'e 

Szerző ne\'e ismereilen 
3. A térkép címe 

Cím nélküli térkép 
4. É\'szám 

I<b. 
XVIII. sz. eleie 
XVIII. si. közepe 
X VI I I. sz. "ége 

5. ,\l.értékarám· 
;\\.n. = mérfékaránv nélkül 
Öl . 
Láb 
,\l.agy. mi 
Német mi 

6. Darabszám 
Ha a térkép egy darabból áll, 

ezt a rovatot nem töltjük ki 
7. A térkép mérete; hosszúság 

::< magasság cm 
8. A térkép kidolgozása 

Cr. ceruzarajz 
Sz. = színes 
Tr. = tusrajz 
L. = kőm'omat 
M. metSzet 

9. j~ térkép állapota 
E. = ép 
S. = sérült 

10. Gyűjtemény 
Sz. K. T. = Országos Széchényi 

Könyvtár térképtára 
O. L. = Országos Levéltár 
H. T. = Hadtörténeti Térképtár 
F. L. = Fővárosi Levéltár 
F. K. = Fővárosi Könvvtár 
P. L. = Pest megye Levéltára 
F.,\\. = Fővárosi Történelmi 

ll. Jelzés 
,\l.úzeum Újkori Osztálya 

12. Helyszám 
13. Megjegyzések 
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Explicatio signorum 

N umerus ordinis 
Nomen auctoris 
Sine nomine auctoris 
Titulus mappae 
;\l.appa sine titulo 
Datum 
Circa 
Initium saeculi XVIII. 
In mediis omnis saeculi XVIII. 
In uItimis annis saeculi XVIII. 
Scala mappae 
Sine scala 
1896 mm 
316 mm 
8,354 m 
7,420 m 
Numerus foliorum 

Casus unius folii 110n signatur 
Dimensio longitudinis X latitudinis 

in centrimetris 
Qualitas mappae 
Pictura delineata graphica 
Colorat us 
Delineatum atramenti Indici 
Litographia 
Gravura 
Status mapparum 
Integer 
Laesus 
.\fuseum aut archivum 
Bibliotheca N ationalis Széchényi-

ensis. Budapest 
Archivum Regnicolare Hungaricum 
Archivum Bellicu.m. Budapest 
Archivum Civitatis Budapestiensis 
Bibliotheca Civitatis Budapestiensis. 
Archivum Comitatis Pestiensis 
Museum Historicum Novi Aevi 

Ci\·itatis Budapest 
Signatura 
Numerus loci 
Annotationes 



I. ORSZÁGOS 

1. Milecz György: "Mappa Regni Hungariae demonstrans 
uniuersas Cesareo regias salis stat ion es Regni Hungariae, Croaiiae . .. " 
-1773. -10 mag\". mr 60 mm), (kb. 1 : 1392 OOO). -75x59.-
Sz. - É.' Sz. 1(. T. - Ta 187 

,\iagyélror~zág iolY2:11i sóútjai. Első hajóiorgalmi t":rképünk, amely él 
Íoh"ókon szállított só mennyiségét \'örös vonalak számhal ábrázolía. 

. Hasonló címü és tafta(mú ~kéziratos térkép ugyanott 5044. sz,' a, 

2. Spaits István: "Tabula D i siridus siudiomm ct sclzolorllln 
nationaliullZ ... " - 1780. - 10 mf 93" mm), (kb. 1: 797000).-
68,5;<57,5. - Sz. - É. Sz. 1(. T. - Ta 1207 

Az ország iskolavárosait térképezte, de egyúttal egyik legelső olyan 
kéziratos országtérképünk, amely a szabályozás előtti \'ízrajzot az egész 
ország területén ábrázolja, Vízrajza gazdag, de a Duna rajZi} még hibá~, 
Különösen értékesek az aliöldi mocsárterületek, régi Yíziolyáó-ok. Számos 
aliöldi \"árost még szigetben ábr2zoJ. 

3. "General Karte. Woraus ersichtlich wie die Koenig. Priui
legirie Ungar. Sclziffortgesellschoft miitelst 4 j(ol1oelel1 und Schiff
barmac1zung der dozwischen liegenden Fliisse die Ausfuhr aus demo 
Koelligreiche UngorJl zum Adrioiisclzen jvIeere erleichteren und befoer
dem will." (Fr. Xaver Müller :;;c., Wien.) - 1793 körül. - 1 mf 

10 mm), .(kb. 1: 742 OOO). - 92 >< 52. - Sz. - É. 
Sz, 1(. T. - Tm 4693 

A Dél-Magyarországot az Adriával összekapcsoló négy hajócsatorna ten'e. 

4. "General Karie. Woraus ersiclzilich wie die Koenig. Priu. 
Ungar. Schifffahrisgesellsch. lllittels 4 Kanaelen und Schiffbarmochung 
der da7olJisc1zen liegenden Fliisse die Ausfulzr aus elem Königreiche 
Ungam zum Adriai ischen Meere erleichteren und befoerderen <L'ill." 
(Fr. Xaver l\\üller SC., Wien.) - 1793-97. - 15 ném mf 152 mm), 
(kb. l : 732 OOO). - 92 X 52. - M. - É. 

Sz. 1(. T. - Tm 1814 

A Temes-, Ferenc-, Duna-Száva-, Kulpa-csatornák ten'e a Kulpa
Do bra-csatorna kereszt metszetén!. 

5. "A Duna-Tiszai csatornázási hálózat és a Pest-Spalatói ,'as
pálya tervrajza." - 1868. - 5 osztr. mi (= 32 mm), (kb. l : 185 OOO). 
- L. - É. Sz. K.. T. - Tlly 217.,439 

A hajózó és lecsapoló csatorna tervrajza, a íolyók mentén mélységi 
adatokkaL 

Zichy Jenő; "A Duna-Tiszai vagyis a Pest-Szeged-Szabad ka- Kula közti 
csatorna ügyében, 1868" c, müben, 



II. DUNAVÓLGY 

1. Duna 

6. Marsili, Com. Aloys. Ferd. : "ivlappa Generalis in qua Danubii 
Fl. Caefiwn montel71 inter et Bulgariae Flumen Janfram infercepti 
Tractus integer in subsequentibus Xi! J J f. secfionibus di'uisim spe
cialissime exhibendus." - 1726. 20 mf (= 172 mm), (kb. l : 86270) 

89 >~ 69. a részlellapok 60 40,5. - !\\. - É. 
SZ. K. T. Ap 1693 

Az áttekintő lap után 17 részletes lap. A Duna Bécs és a bolgár Jantra
torkolat közti szakaszának első részletes ielméréssel ké~zült térképe. A magyar 
Duna-szakasz! a Sectio II Sectio XIV. lapok tartalmazzák . 

. \\arsili: "Danubius Pannonico-.\\)"sicus, obsen'alionibus geographicis, 
.aslronomicis, hydrographicis, historicis, physicis perlustratus et in sex Tomos 
digestus" c. míj I. kötetében. 

7. Mikoviny S(ámuel) : "IvIappa Comitafus Posoniensis Clccura
tione astronol7lico-geomeirico concinnata. " - Kb. 1735. - l ném. mf 
(= 52 mm), (kb. 1 : 141 100). - 56x66. j\'1. - É. 

Sz. K. T. - Tm 3300 

Pozsony megye legelső térképe a Duna ottani elágazásaiv<:l és mellék
rolyóival (Viennae). 

8. Mikoviny Sámuel: "Comitatus Pilisiensis." - 1735 körül. -
Mn. - 27,5x56. - Sz. - É. SZ. K. T. - Ta 1534 

ADunának Esztergomtól Ráczalm~sig terjedő szakaszát ilyen méret
arányban előbb csak .\\arsili vette fel. Abrázolja a folyó összes szigeteit, a 
legkisebbeket is. 

9. Mikoviny S(ámuel): ,},;lappa Comitatus Pesfh methodo 
asfro!7omico-geomefricaconcinnata."-1737. -l ném. mf (= 46mm), 
(kb. 1: 160800). 56 X 76. - M. - É. 

Sz. K. T. - Tm 5087 

Pest megye legelsij térképe a Duna részletesebb vízrajzi ábrázolásával 
(Viennae). 

10. Mikoviny S(ámuel): "IvIappa Comitafus Pilis mefhodo 
astronomico-geomeirica concinnaia." - 1737. 1 ném. mi 45 mm), 
(kb. 1: 164800). - 28)<55. - M. - É. 

Sz. !(. T. - Tm 5088 

Az egykori Pilis megye legkorábbi térképe a Duna itteni szakaszának 
ábrázolásával és más kisebb vízrajzi anyaggal (Viennae). 

ll. Mikoviny S(ámuel) : "Mappa Comitafus Solthiensis methodo 
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astrollomico-geometricaconGÍnnata." - 1737.- l ném. mi 
(kb. l : 164800). - 39 ~v; 68. - JI\. - É. Sz. K. T. 

45 mm), 
Til! 3302 

Az egykori Solt megye legkorábbi térl,épe a Duna itteni szakaszának 
ágaival és kisebb mocsarakkal (Viennae). 

12. Mikoviny Sámuel: ,jvIappa DCI1111bii CllrsllllZ, siÍllll1qlle 
tam ex eo, quam aliis J. Com it. Pesthiensis partibus, procurrenlilllrl 
Alveorlll7l, Aquarwllqlle mea/uulIl, ae il/de per Districillm So!thi
ensem forllloiamm Lawl/amm et Paludum representalls." - 1735-50 
körül. 2 mf 120 mm), (kb. l : 123(00). - 43>~99. 

Sz. K. T. Ta 1849 

A Duna térképe és folyása Pest m. és a Solti kerületen keresztül, az ott 
lé\'ő \'Ízerekl\el, mocsarakkal. A Dunának a Csép-Ercsi és Báta-Baja kőzti 
szakaszát ábrázolja, a folyó n,inelkét ágával. Betájékolása helyes, ele fok
hálózata nincs. 

Feltünteti a folyó minden elágazását, ereit, mocsarait, vízállásos part
jait, szigeteit, zátonyait. ,-\ balparli terület Izsák délköréig teljes ősi \"Í z
rajzot ábrázol, s ennek adaloi igen értékesélc A folyémenti községeket apró 
alaprajzok ban á brázolj a, 

Azonos című és tari<dmú kéziratos térkép \'an az Orsz. Ledár Htt. XI. 
No 28. al att. 

·_·_-"-~.iJ 

13. (Mikoviny egyik tanítványa): ,.lvfappaComitatus Sfrigoni
ensi s lvI elhodo A stron0mico-Gcome/rica concinnata. " - 1750 körül. -
3 ném. mf 160 mm), (kb. l : 139100). - 53,5X42,5. - Sz. - É. 

Sz. IC T. Ta 1519 

Esztergom megye legelső térképe, a Duna itteni szakaszának és a Kis
Alíöld keleti zugának eredeti vízrajzának ábrázolásá\'al, A Garam fattyú
ágai!, mocsarait és szigetei! is feltünteti a torkolati szakasz táján. 

Jelmagyarázat latin. Hosszúsági körök Pozsony tól. 

14. (Mikoviny egyik tanítványa) : "Mappa Unitorum Comitatum 
Pestiensis Pilisiensis et Solthensis nonminus Disfridum Cumanorum 
l\r1inorwll, colore ,:iridi Separatlll7l." - 1750 körül. - 9 ném. mf 
(= 135 mm), (kb. I : 495400). - 41 >< 52,5. - Sz. - É. 

. Sz. K. T. - Ta 1523 
Pest-Pilis-Solt m .. és a Kiskunság legelső térképe az eredeti YÍzfolyá

sokkal, vízállásokkal. .-\brázolja a Duna szabályozás előtti összes szigeteit, 
fattyúágait, a balparti terület legkisebb vízfolyásait, mocsarai!, régi folyó
menti töltésel\et, a Zagj"\"a alföldi spkaszát, \'alamint a Tisza határos sza
kaszát. 

15. (Mikoviny egyik tanítványa): "Mappa Comitatus Coma
romiensis Methodo A stronomico-Geometrica conGÍnnata." - 1570 
körül. - 6 ném. mY (= 180 mm), (kb. l : 247 300 í. - 52 x41. -
Sz. - É. Sz. J(. T. - Ta 1576 

Komárom m. első térképe igen gazdag és eredeti vízrajzzal. Értékesek a 
Duna eredeti szigetei, a szabályozatlan Kis-Duna (n Új vári Duna", V ág Duna", 
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"Söprüsi Duna", "Győri Duna") kanyarai, a Kis-Alíöld egykori számos. 
mocsara, régi víziolyásai és sok ma már ismeretlen tó, \"Ízá!lás és Yízrajzi 
né\·. 

Jelmagyarázata latin. Fö'drajzi hosszúsági számítása a pozsonyi dél
ködöl. 

16. (Mikoviny egyik tanítványa): [A budai Duna-part tér-
képe.] - 1750 körül ,\\n. - 51> 34. - Sz. - É. 

Sz. 1(. T. - Ta 1548 

A, Duna partj a Budadrtöi Óbudáig, kis szigettel és a .\\argit-szigette 
("Insula Leporum"" s ).;iilönösen értékes rajta annak a ialtyú-Dunaágnak 
rajza, amely a ,\\argihziget déli \'égétöl kiindul':a Pestet szelte át, todbbá 
az ürc!ögárok régi rajza. 

Jelmagyarázat A-P, Latinul. 

17. RedeL Carolus Johannes: .,Grundriss dcr Haupt-Rcsi
dcnz- und Krölllllzgs-Stait Pressburg in Ober l./ngarll." - 1751. -
100 tois (= 43 mm), (kb. l : 4600). - 59 39,5. - Sz. É. 

. Sz. K. T. - Tm 5102 

Pozsonylegkorá bbi térképe a dros alatti Duna-szakasz igen szép és 
részletes ábrázolásá\·al. Feltünteti a szabáh'ozás előtti apró szigeteket is, 
fatiyúágakat, egykori hidaka!. . 

I gen szép rajz. 

iS. l\'l(ikoviny) S(ámuel): "Comiiatu.s Posoniensis germnnis 
Pressburg dicl idelinem io geographica ex prototypo iH fcuoiniano 
descripta, et mulfis in locis. pnLCsertint' qlload Hungaricum ei Slu~'i
corum "'OClWI j as{ i orem on !lOgra ph icam el7lendati or reddit ez. " 

(Norimbergae. Homan hered.) - 1757. ::- l mf (= 50 mm). 
(kb. l: 148400). - 54,5 65,5. - l\\' - E. 

Sz. 1(. T. - Tm 3307 

Pozsony megye időrendben második ttrképe a Duna és a többi ottani 
Íolyó \·ízrajzá\·al. 

19. Böhm Ferenc: .,Mezppa Partem ab Oppido Tolna usque 
Oppida Sex.ard Bata Szél? et Batta DalZllbialibus obnoxiafll cu.m 
inter;acentibus J. Comitatlls Pestiensis temdis Sükösd. Csanád, Ká
kony', et Szerel7zlye l1uncupcdis e:dzibens." - XVIII. sz. közepe. -
2400 öl (= 155 mm). (kb. l: 29000). - 112>~70. - Sz. - S. 

P. L. - Pest megyei ,-'egyes tér!?épek 20 

,\ Duna Tolna és Bcíta közti szakaszának térképe, a címben Ié\'ő kőz
ségekkel együtt. Rendki\'iil sok \'íziolyást, fokot, eret, szigetet, \'ízimalmot 
és vízrajzi helynent tartalmaz, s ígen értékes dokumentuma a régi vízrajzi 
állapotnak. 

Betájolása : kelet a lap felső peremén. 

20. Mikoviny Sámuel: jvfezppa Deznubii Cursum Situmque 
tam ex. eo, quam aliis J. Com itat. Pestiensis partibus procurrentium 
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AIL'eorllm Aquarulllque meatuum ac inde per Districtum Solthien
sem forma/uram laCUnarlll7l et Pa/udum representans." - XVIII. sz. 
közepe. - 100 öl (-:- 108 mm), (kb. - 1 : 175 OOO). - 97:<41. 
- Sz. - S. P. L. Vegyes tér/?épe/? 4 

A Duna pest megyei szakaszának térképe Csép és Ercsitől Baja és 
Szeremlyéig .. -\brázolj3 a iolyó valamennyi ágát, iattyúágát, morotváit, 
szigeteit, a padmelléld mocsarakat, ereket. I<:.eleti oldalán Izsák délköréig 
terjed ki, s ieltünteti az egész mocsán'idékei. 

I<:idló munka, amely eredeti ieh'étel alapján készűlt. 
E térkép immár három példányban ismeretes, Első példánya a Széchényi 

I<:önydárban (I. e katalógus 12. sz. alatt), második példánya az Országos 
Le\'éltárban Íekszik, (l-lIt. Di\', XI. :\0, 28,i 

21. Krey. J. A. von: .. Plan oder Grund R iss der l?Gyserl. hönigI. 
Haubl /ind Residenz Siadt Presburg an der Donou in Hungam semt 
denen ul7lher liegenden Vorstatfen und einen Tized derjenigen Situation 
welclze insonderheit ,-'OIJ der Donau durelzsi rÖlIler ,,-'init.'· - 1760. 
700 öl (= 94 mm). (kb. l: 14100). - 61.5><41. - Sz. - É. 

Sz. K. T. - Ta 127 

Pozsony \'áros belterülete egy részének és 3Z alalta kö\'etkező Duna
szakasz igen szép térképe, .-\ Duna kettéágazásánáí eredetileg \'olt igen bonyo
li:lt \'ízrajz eredeti állapotának ebéí részletes ábrázolása, rendkí\'űl nagyszámú 
\'ízfolyással, szigetlel. Sok \'ízrajzi helyne\'e \'an. 

22. [A Duna térképe Esztergom és Mohács I?özött.j 1760 
körül. - 6 ném, mf (= 155 mm). (kh. 1 :287200), - 77;.<19.
Sz. - É. SZ. K T. - Ta 1783 

Igen finom és részletes ábrázolás, feltünteti a Dl1na legkisebb szigeteit, 
összes folyásai t, valamint a balparti kiskunsági terület eredeti \'ízrajzát, 
mocsarai!. \'ízállás[;it. 

Valószínű, hogy e némete;; helyne\'ű nédelen t(>rkép alapj3 ,\\ikO\'iny 
Sámuel térképei voltak. 

23. Kis József: "Situations PlC/n. U70rinnen SOíJJoh! die lIút 
def/en Zahlen 'C'on No. J. bis I X. angezeigte, llnd berei! s L'erfertigte; 
wie aueh die anlloelz zur 'C'öl/igen Regulierung der Donau bey Pressburg 
dureh die Buchsfaben "ez" bis "y" annoclz Izerzustellende Donau \Vasser 
Arbeiten zu ersehen sind." - 1767. 700 öl (= 170 mm), (kb. 
1: 8260). 133><46,5. - Sz. É. Sz. K T. Ta 1871 

Kis J ózsei Duna-szabályozási ten'e PozsoIl\'nál. \'alamenIl\'i ottani 
vízfolyással és ten'ezett zárógátakkal, \'édtöltésekl{el. ;\\ellékeln I~lubert és 
Fremant mérnökök műszaki ieírása a szabályozásról. 

24. Hübert, S. : "PlaJl '-'on dem oberlzalb Presburg befindliehen 
DO/Wil Strohm wie soleher aufs voriheilhafteste zu dirigiren. " - 1767.-
600 öl 164 mm), (kb. 1 :'7300), - 68><48. Sz. - É. 

Sz. IC T. - Ta 1765 
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i\. Duna Pozsony feletti szakaszának térképe és szabályozási terve. 
i\. ten" a folyam egyik kanyarának átmetszésére és egyik ág elzárására vonat
kozik" 

25. Torkos Joseph: "Plan von der Kayserlichen Königlic!zen 
Haupt- und Residenfz-Stadts Wien." - Kb. 1770. - 1000 rajnai öl 
(=72 mm). - 57,5>(36,5. - Sz. - É. 

Sz. /(. T. - Ta 1555 
Jelmagyarázat németül A-O. 

Vízrajzi szempontból igen értékes a \"árostól nyugatra és északra eső 
Dunaszakasz rendkí\"ül pon tos é, ap;-ólékos vízra}za, az összes víziolyásokkal, 
íattyúágakkal, elágazásokkal és szigelekkel. E korból ez az egyeilen magyar 
mérnöldől származó térkép a Duna bécsi szakaszáról. 

26. "M appa representans plaga/ll controversatn seu K is Tolnai 
Föld, una cum Fluxu modern i Dallubii." - f780 körül. - 700 öl 
(=112 mm), (kb. l: 11800). - 64><86. - Sz. -S. 

Sz. /(. T. - Ta 1866 
i\. Tolna és Bogyiszló közti Dunaszakasz eredeti állapotának részletes 

feh"ételi térképe" i\. DUlla kanyarain kívül néhány holt-morotdt is ábrázol 
szigetekkel, mocsarakkal. Jelmagy arázata latin" 

Ebben a Duna számos fokát magyarul nevezi meg. 

27. Balla Antal: "Delineatio restituendae ripae Dallubialis et 
semitaeripalis ad braxa!n Promollt.De Anno 1783." - 1783. - 50öl 
(= 90 mm). (kb. 1 : 1050.) - 40X20,5. - Sz. - É. 

P. L. -Peres iratok. - Fasc. 90 

A Duna iöága a budaioki sörgyárig a parton \"ezető hajó\"ontató úttal. 
A lap alján két keresztszelvény: 1. "Interseclio nea restituendae Semitae 
Ripaiis", vagyis a helyreállítandó vontatóút keresztszelvénye" 2. "Jntersectio. 
Repaguli", vagyis a kapuk szeh"énye" 

Igen finom vízrajzi térkép" 

28. Balla Antal: "Mappa CursulIl Dal/ubii a ponte nauali 
Da!lubii inter BudalIl et Pestul7l ereeto, usque margines J. Cottus 
Albensis ad Terrenum Erd vulgo Hansabék ulla Cl/Ill iramite NC/í..'iga
tionis ac latentibus in alueo flulllirzis aggregafionibus seu syrtibus, 
lllolarllln navalium situ ac semitae ripalis attractorialis expressione 
exhibens."-1784. - 2000 öl (= 132 mm), (kb. l : 28700.) - 47 x68,5. 

Sz. - É. F. K, - Bt ISb 

r\ Duna hajózási térképe a Pest és Buda közti hajóhídlól Érdig (Hamzsa
bég) tartó szakaszáról. Rendkh"ül becses \"ízrajzi térkép, amely az elképzelhető 
összes vízrajzi elemeket részletesen ábrázolja, a \"iziolyásokat, szigeteket, 
zátonyokat, kompokat, \"ízimalmokat, hajóvontató utat, a hajók kö\"etendő 
útirányát, a \"ÍZ sodrát, omlós partukat. A maga korában tökéletes hajózási 
térkép \"011. l\agyon becses darab" 

29. Balla Antal: "lVlappa U/li~'ersalis totius Terriforii Liberae 
Regiaeque Civitatis Pestiensis. Praeter Jlltrauilla/lul7l speciali Mappa 
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representatU/ll una cum omnibus Appertinentiis Extm-villanis Jzicce 
individualiter denotatis, in qua Pro Scala Ccntulll Orgiarum Unlls 
PoUex ViCIlIZCflSis asslllnmitur:' - 1785. -. 500 öl (= 129 mm), 
(kb. 1 : 7300.) - 88x 121. - Sz. - S. 

F. L. - Jelzés nélkül. Szám nélküt 

Pest város belső és külsö területének egvik legkorábbi részletes térképe. 
Úgy látszik, hogy az eredeti lap déli iele hiányzik. A Dun;: és a rákospalotai 
határ közti területet ábrázolja az egykori Újépületen átmenő \'onalig, mint 
déli \·onalig. A l\\argii-sziget még raji<: van. il. pesti határ minden ősi vízrajzi 
elemét tartalmazza. Igen értékes lap, \'alósággal mesteri munka. 

30. J aczyg György: "Plan ,-,on jellem Tlzcile der königI. F rey
stadtischell Gmner Gründe, ,De{che sowolzl meisfens -con der Donau 
überschwemmt werdul. .. " - 1787-::-8. - 700 öl (= 92 mm). (kb. 
l : 14400.) - 70X48,5. - Sz. - E. Sz. K. T. - Ta 149 

Az esztergomi határnak a Duna partján lé\'ő részei, amelyeket az án'íz 
elönt. Részletes ielvételi térkép a parlvonallaL szigetekkel, s a határ számos 
vízrajzi elemé\'el, pl. "Kis Tó", "Eöreg Tó". 

31. Libay József: "Copaillicher neu accumi und noch niemalen 
in oftentlicher ExpressiolZ hercllls gegebener practicirier Donau
StroIzm (Duna folyam). Von seinen wahren Ursprung bis er sich nach 
H inderlegten 324 Telltsclzen Meillen in das ScllZf.'arze iHeer stiirzet ... " 
- 1788. - 9 magy. mf 123 mm), (kb. 1 : 6J 2200.) - 254 ~<45. -
Sz. - E. . Sz. K T. - T. af. 3 

A Duna egész iolyásának térképe. A nagy Íordulók olyan módon vannak 
kiegyenesít ve, hogy egy lapon ábrázolható legyen az egó:z iolyam. Festmény
szerü ábrázolás, vetület és pontosság nélkül. 10 látkép a iolyammenti tájakról. 

32. Lauterer: "Ncwigatiolls Karte der Donau '-'on Semlin an 
bis zu i/ltem Ausfluss ins Schwarze Meer zur genauesfen J(ellfltniss. 
aller ill derselben befindlichen lnseln, Sandbün!?e, lf7 irbel, J(lippen 
u. s. w. sowic aller an dem bei der seitigen Ufem gelegenen Siad/e, 
Dörfer, und andere Or/schaften, wobei zugleiclz die é'erschicelene Brede 
und Tiefe des Stmms bes! immt angegeben ist." (Wien,' Kurtz bek 
kiaclá5a.) - 1789. - 2 ném. mf (= 76 mm), (kb. 1 : 195200.) 7 lap 
(I-VIII. tábla). - Egyenként 60>:40 cm. - 1\1. - E. 

Sz. 1(. T. - Jelzés nélkül. Szám nélkül 

A Duna hajózási térképe Zimúnytól torkolatáig, az összes szigetekkel 
homokpadokkal, ön'ényekkel, parti drosokkal, a iolyó szélességi és mély
ségi adatah'al. 

A Duna magyar szakaszát az I-ll. tábla ábr&zolja. 
A lapokon részletes leírás és magyarázat. 

33. Eperjessy Ferencz : "Plan der Pressburger Comitai, mit allen. 
Bergen, Valelern, lvloréisfen, Flüssen, Damungen, Brücken ... 

J5. 



Ortsehaften, Praedien, 1\1 iire!?len und Stiidten vorsfellend." - 1789. -
6000 öl 105 mm), (kb. l: 108300.) - 57,5 x94. - Sz. - É. 

Sz. 1(. T. - Ta 213 

Pozsony m. egyik legkorábbi térképe, amely nagy méretei nél fogva 
részletesen ábrázolja az itteni Dunaszakaszok vízrajzát, \'alamennyi kanyar
ral, óizigettel, iatlyúággal, ugyanígy a ,\íorvát és a Vágot is. A kisebb 
víziolyások nC\'ei értékes adatok. 

Szerzője ;\\ikoviny legjobb tanítdnya, tehát a térkép adatai hitc1csek
nek tekinthetők . 

. 34. Balla Antal: " lvI appa Un Íí.'ersalis Territorij Liberae 
Reg;iaeque ue emporialis Ci,,'ila/is Pest Cllbitutll Civitatis lilla cum 
suburbibus generuliter appertinentias exlerritoriores cero ,..'idelieet 
Vineas. Agros. Prata indh'iduoliter, PasCllwn porroCcmmune, Tractus 
Sabulosos, Fonzes, Stagna. lnslllas, Vias in iisqile erecfos Pon/es et 
ellm olilnium COtnllletaneoru171 Terrenortl/71 lVIarginibus 5111lUna 
exuctiflldine represenlot." - kb. 1790. - 600 öl 165 mm). (kb. 
1 :6890.) - 170)(192. - Sz. - S. F. M. -1182 

Pest város egész határának n2gyon részletes térképe, birtokparcel1ákig 
menő részletességgel, a szomszédos községek határsávjah·al. Vízrajzi elemek
ből ábrázolja az ősszes mocsarakat, víziolyásokat, szigeteket, forrásokat, 
még eredeti állapotukban. l\agyon értékes eredeti térkép. 

35. Kis József: "Plan... üJorill/1en die abdarnmung oder 
Sehliissul1g der Carl Burger Arms und des sogenwzllten H öl! \v assers 
angezeiget üJorden nebst del/en Profil/en . .. " ( 1790 körül. - 210 öl 

120 mm), (kb. l: 1890.) - 64 x 46,5. - Sz. - É. 
Sz. 1(. T. - Ta 1665 

Az orosnári Dunaszakasz szabályozási terve, a iattyúágba tervezett 
két zárógáttal. A két zárógát proiilterveit is mel1ékeli. Az utóbbiak mérték
aránva: 9 öl = 125 mm. 

:'" Kis-iivérek, József és Gábor, szánDs dunai szabályozási terveiből 
egyik legkorábbi. 

36. Csapó Benjamin: "lvIappa haec designat [aciem syh.'ae 
transdWlllbianae terreno oppidi Tolna pertinentis . .. " 1792.-
1000 öl (= 138 mm), (kb. l : 13800.) - 52 )< 39,5. - Sz. - É. 

Sz. T. 1(. - Ta 1495 

A Tolna és Bogyiszló közti mocsári erdő területének térképe, a Duna holt 
ágaival, régi Duna-folyásokkal (Sebes fok, Kis Duna, Kántorfok, Fis Bib 
ere, l\agy Bib ere stb.). 

Betájékolása: dél bal íelé. 

37. Lichtenstern, Josephus: "Col71itafus Tolnensis, Ungarice 
Tol!1a- Vármegye et GernlCll1ice Tolner Ge spo ilSchaf t ex optim is recen
tioribusqlle Obserealionibus ac hucusque partim ignotis Manu-
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ductionibus designailIs." - 1793. - 1 ném. mf 
1 : 206100.) - 57x46. - M. - É. 

36 mm), (kb. 

Sz. !(. T. - Tm 3292 

A Tolna megyei Duna5zakasz, a Sió, a Sárköz múcsán'idék igen km'ai 
térképe, túlméretezett \'ízrajzzal és igen részletes Íel\·étellel. A ioh'ókon a 
vízrajzi elemeken kh'ü! még a ré\'üet, hidakd is ieltünteti. . 

38. Balla Antal-Libay József: "Tabula comita/us Albensis e 
nzappa specialissima comiiCItum Pest Pilis et Solflz ariieularder uni/u
rum ... studio et opera Antonii Balla nouissime prodeunte translllllpta. 
Joseph Libay." - )794. - 10 OOO öl (= 65 mm), (kb. l : 291 600.) -
50 ~< 34. - Sz. - E. Sz. !(. T. - T. af 11 

Balla Anial Pest megye térképéből Libay Józ,ei által Idrajzolt fejér 
megye részlete, il Balaton keleti \'égének, il Siónnk, Sárdwek, n Duna itteni 
szakaszának igen részletes ábrázolásá\'ai 

39 .. ,DelincaÍÍo Danubii intcr Terrenulll Föld;"ár et proedillm 
Révbér defluentis." - XVIII. sz. 2, fele. - Mn. - 57 38.
Sz. - É. P. L. - Pest megyei i..'egyes férké/Je/? 63 

A dunaiöld\'ári Dunaszakasz térképe malmokkal, szigeiekkel, ré\'ekkel. 
Jelmagyarázata l'\-F, latinul. 

40. Lichtenstern, Josephus: "Comitatus Posoniensis, Cngarice 
Posony- Vármegye et Germanice Pressburger Gespallsclzaff ex optim is 
receníioriúllsque Obseri..'aÍioniblls ac hueusqlle partilll igl70tis Mal7lldllC
tionibus designallls:' - 1795. I ném. mi :36 mm), (kb. 
I: 206100.) - 54><44, - !\t - É. 

Sz. 1(. T. - Tm 5094 

Pozsony megyének ~s gazdag \'ízrajzának igen l;orai ábrázolása, Külö
nös gonddal és részletesen rajzolja meg a iolyók legkisebb elemeit, elágazásait, 
szigeteii, mocsarai!, ré\'eit, minden yízrajzi elemet még eredeti állapotában 
tüntet fel. . 

'll. Lichtenstern, Josephus: "Comitatus Comaromiensis, Unga
rice Comárom Vármegye, et Germanice Comorner Gespallschaff ex 
optimis recentioribusque Obsercationiblls ac Izucllsqlle partilll ignotis 
Manuductionibus designufus.'· 1795. -_ I ném. mi (= 52 mm), 
(kb. l: 142600.) - 57:<46. - ,\L - E. 

Sz. K,. T. - Tm 3298 

A Duna I<;omárom megyei szakaszának egyik' igen korai ábrázolásn a 
Kis-Dunával, Ersekújvári Dl!ná\'al, Duddggal, Nyitrával. ,-\ iolyó\'izeket 
túlméreteZ\'e rajzolja, így a szigetekből a legapróbbakat is ábrázolja, 

42. Brunkala Károly: "A Sza!!? Szent lllártani határna!? és a 
Szent lőrinczi, szal/ú és csabanyi pusztá/mal? térképe." - XVIII.. 
sz. 2. fele. - Mn. - 64 >< 62. Sz. K.. T. Ta 1779 
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Szalkszentmárton (Pest m.) halárhórképe a Duna itteni szakaszának 
felvételével, régi morotvákbl, valamint a határ régi vízáIlásai\'al és ta\·ainl. 

43. "Pars Terreni Oppidi Szőny ill Comitalu Comar." - XVIII. 
század 2. iele. - 500 öl (= 132 mm). (kb. l : 7180.) - 196x45. -
Tr. - E. Sz. 1\. T. - 1847 

Szőny községnek aDunaparton elteriílö halárrészlete térképe a folyó
part eredeti állapotával. 

A térkép hátcíme : .,Tefíeni ,\\appa partis Opidi Szőny," 

44. "Szall?szentmárton határának térképe." X I X. sz. eleje.-
Mn. - 150>~ lIO, - Tr. - É. SZ. 1\. T. - Ta '1950 

A határ egy része nincsen részletesen kidolgozva, de a Duna partja 
pontos feh'élel alapján ábrázolja az akkori állapotoi a községhez tartozó 
dunai szigetekkel együtt. 

~é\Tajza nincs, 

45. Joseph esek-franz Claus: "Situations Plan der Stadt Pest 
und der umliegenden Gegend cwí 3 ~2 Meilen ill Izolben Uml?reis . .. " 
1803. - 4000 öl 268 mm), (kb. l : 28 100.) -70 60. Sz. -. É. 

H. T. - G. J. h. 70 

Isaszeg- Taksol1\' és Gőd-,\\ende \'onala közé eső terület igen részletes 
térképe, Vizrajzi elemC'i igen bőségesek. Főleg a Rákos-patak eredeti víz
rajzi helyzete érdekes, Számos kis szikes tavat is ábrázol. 

46. Degen Jakab: "Plan der Gegend an der Donuu '-'011 der 
Píqrrfúrche bis ober die Ladenhandler zu Pest." - 1,804. - 100 öl 
(= 152 mm), (kb, l : 1240.) - 96x58. -- Sz. - E. 

F. L.- PIL. 92 

A pesti Dunapart térképe kb. a .\1argit-sziget feleiti szakasztól a bel
városi plébániatemplomig. ~éhány régi mocsara! és a hajóhidat is ábráZOlja, 

47. " Tekintetes Nemes Baranya Vármegyében helyheztef eti 
Dárdai Uradc!lol1l ÁbrázolattIfu." - 1815. 5000 öl 165 mm), 
(kb, l: 57400.) - 48,5X80, -. Sz. - É. 

H. T. - B. IX. o. 795-4 

Vízrajzilag igen részletes és értékes eredeti térkép, A Dráva ottani szaka
szának legapróbb \'ízrajzi elemeit is ieltünteti, s akanyaroknak, iokoknak, 
vízfolyásoknak és mocsaraknak ne\'eit is feljegyzi. Betájolása : a felső jobb 
sarok felé észak, 

48. Schneemann József: ,;Happa inclyti comitotus Tolnensis." 
1816. 3000 öl (= 65 mm), (kb. l: 262000.- 90 113.-

Sz, - S, Sz. 1(. T. - Ta 185 

Tolna megye igen korai és igen részletes átnézeti térképe, kLilőnősen 
szép vízrajzi anyaggal. A Sió-Sán'íz, Sárki:iz eléggé régi \'ízrajza értékes rajta 
mert készítője, mint e megye mérnöke, jól ismerte a területet. 
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49. Degen Jakab: .,Situaiions Plan der Gegend zwischen der 
Donaa und der dernwhligen ITfai/zna Strasse . .. Sal111nt Langen und 
Querprofii ... '· - 1819. - 300 öl l. 117 mm), kb. 1:4800.) -
141,5><50. - Sz. - F. L. P/L. 49 

. .\ pesti Dunapart Beh'áros és J<:áposztiJ5megyer ];özf eső szakaszának 
térképe a Rákospat8k egy sZ8k8szá,'aL 82 Ordögmaloml1181 s más \'ízrajzi 
elemekke!. ,\ hosszmetszeten meg ,'an jel.:J!ve az 1775-i legmagasabb dzállás 
szint je, 

50. General Genie-Director: .. A ufnulzl7ls-P!clll 
Köen(gl: Frey und Haupt-S{acdlc Ofen und Pes/h 
Umgcgend . .. ,. - 1821-23, Ils Furtifical. Unie 

der Behlen 
sammt il1l'er 
l Fortificat. 

Klafter. - 6. - E(\ lan 61.5' 79. Sz, - É. 
>.. , H. T. - G. /. fl. 74 

A ;.oett?s iő\'áros eredeii ieh'ételi térképe. katonai mii. Vízrajza igen 
részletes azObuda-Csepe! közti teriiletről. Kiiiönösen értékes a Rákos-puszta 
eredeti \'izraizára \'onatkozó am'ag. tO\'ábbá a Dunának nemcsak szigeteire. 
hanem zátonyaira is ,'cnatkozó' részletek, ,-\ Dunapart részletes, - . 

Különösen értékesek il Duna szintmagasságára vonatkoztatott magas
sági adatai. 

:\agyon értékes, részletes térkép. :\émet magyarázatla!. 

51. Dessy József: .. RojzolCllja a Duna Folyásánd? Fol?tőtől 
fOg'Yl a Vojas torkái,g II jUé'ofloli !?iilömbb-!?illömbbféle áltakágásokl?Ol 
együtt:' - 1823. - 2000 öl ( 200 mm). (kb. l: 18960,) 
128 >< 58. Sz. S. P, L. Pest megyei '-'egyes térképek 8 

Vázlatos térkép, amelybe a kanyarnak a \'ízépítési igazgatóság, todbbá 
néhai Balla ,-\ntal é:, más ten'ek szerinti átdgása \"an ieltiinteh'e, Igen 
gazdag régi \'ízrajzi helyne\'ekben, ré\"ek, malmok. záionyok Íeltüntetésében 

52. Hi.ilf, Ritter Paul, von: [Győr , .. áras és l?örnyél?e.J- 1829. -
!\ln. - 38>:49. Sz. - S. Sz. 1(. T. - Ta 1429 

. .\ Duna. Rába és Rábca G\'őr kihili ,zakaszainak. a G\'ör körlili Íath-ú-
ágaknak, szigeteknek és vÍzáll<l.soknak jó ko:-abeli ábrázoI'ása, . 

53. Hiilf, Paul: [Györ l?ömyéke,} 
- Sz. - S, 

1829. - :\\n. - 38 49. 
Sz. 1(. T. - Ta 1429/a 

GYőí\'áros környéki \'ízrajz. a Duna, Rába, Rábca és számos kisebb 
viziolyás, to\'ábbá az egykori \"áriirok eredeti áliapoiban \',dó ábrázo!á:'8, 

54. Vörös László: "Alap's é'ízhelyzeii térképe Blldr [ és Pest 
szabcui !?irályi fő é'áras(1illa!? .. mellyet a lcgújabb, s legjobb eredeti 
térl?épekből és tö/?éle/es é'ízhelyzel i od%kból ]" (=100 üles mérté/?re 
!?észítí..'én .. ," - 1833. - l" = l 00 öl), (l: 7200.) 172 85. -
J\\. -- É. -- (Budán, Schmid nyumúsa.) . 

Sz, 1(. T. - Tm 808 

2* 
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A Duna szélességi és mélységi adatait számos szelvény mentén feltünteti. 
Tartalmazza a Duna \'Ízhelyzeti leírását is, 

55, ,,Plan der Ueberschwel7llllug L'on Ofen und Pesth, .. 1838".-
1838. --;- 200 öl (= 102); (kb. l: 3710.) -41 58. - L. - É. (Pest, 
Schmid,nyom6sa,) Sz. 1(. T. -- Tm 661 

Az 1838-as pesti án'Íz térképe az án'íz kiíe:jedésének határhal, az án'Íz 
által ledöntött házak jegyzéké\'el, 

ö6, Berger, J os. : " ' .. (sérül t) bei 1\7 aizen beziigliclz der (l!ldod 
befindliclzen Sclzitfllliihlen S/undor/e, hydromeírisch é'ermessen ... " 
1838. 300 öl ( 153 :lml) , (kb, l : :3700,) 118' 54. Sz. - S. 

H. T. - Jelzés nélkül. Szám nélfúll 

A Duna dci szakaszának igen részletes \'ízrajzi térképe az ottani ös~zes 
hajómalmokkal. ,\\inden malom mellé iel nm jegyezve az oit észlelt leg
kiseb b \'Ízmélység, 

Az országos tpitési igazgatóság feh'ételezése, 

ö7. Dunamérési Intézet: "Vízhe/yzeri férhépe a Dunánah.,. 
Pest ,-'ármegyében ' s a' ... Kis Kunsági heriiletben. melly ... az 
eredeti térképe/iből l" = 300° mértékben . .. lemásoliatott." 1839. -
l" 300°. - 29, - 78:<ö8. - Sz. É. 

P. L. - Pest megyei L'egyes térképe!? 18 

A Vác!ól Szeremléig terjedő terület legrészletesebb térk<ipe, minden 
vÍzrajzi elemmel <is igen gazdag \'ízrajzi helynév anyaggal. 

Jelmagyarázat (29, lapon) \'ízrajzi elemei; vizes kaszáló!;, szakadá~os 
part, folyók, zátonyok, álló\'izek, mocsarak, nádasok. kákások, \'izes legelők, 
ár\'Íz területek. 

58. Erhard J. : [A pesti Dunapart Rá/wspafak tor/wlati sza/wszá-
na!? iérhépe.} - 1839. 200 öl (= 152 mm) (kb. 1 : 2490.) - 97><47. 
- Sz. - S. F. L. PIL. 93 

A Duna szabályozatlan partján kívül ábrázolja még a Rákospataknak 
a torkolat és az egykori Orc!ögmalom közti szakaszát s a környéki mocsarakat, 
",ilamint eg'. hosszmetszetet a Duna 1839-i közepes szintjéről. 

59. "A Zbis/?ói és Zádori Réé'ek köze Abrosza." - 1839. -
500 öl (= 180 mm). (kb. 1 : 5250.) - 90::<50. - Sz, S. 

P. L - Pest megyei wgyes térképek 6 . 

. .\ Duna paksi szakaszának térképe il "Paksi Duna" és il "Laki Duna" 
közötti Paksi szigettel. 

Csak általános áttekintés. részleteket nem tartalmaz. 

60. "Pest nek ra;z-terc:e 1838-d ik 'é'ízáradaf /?öuei kezésében III un kába 
ueit rendezésé'é'el egyiÚi, hié'atalos /?rÍ/fők alapján /ú adatott köz /?ölt
ségen cl L'ízáradai által szerencsétlenültel? jm'okta." (?\émet cím is.) 
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(Pest, Schmid 11\0milsa.) - 1839. - leO öl (= 20 mm), (kb. 
l : 9480.) - 61,5'>:46 - Sz. - L. 

Sz. 1(. T. - Tm 635 

Az án'íz által pusztított területek ieltüdetésénl. 

61. Mochy László: Í Fajsz község kiilsö fe!/teine!? tér/tépe.] 
1839-40. 5000°.(= 197 mm), (kb. l: 43 OOO.) - 4. - egyenként 
73><58. - Sz. - E. 

P. L. Úrbéri fér/?épel? 298 

,\ Duna mellett íek'.·ő ki',zség h,liárának számos rC>gi \'ízrajzi elemét is 
ábrázolja, fokokat, szigeteket, laposokat s igen sok \'ízriJjzí ne\·et. 

62. l\-lcquenus József (r8jzo1t8: Krug iVlátyás): "T. SzeLli? Sz. 
Mártoni urudulombon Izelylzez/eleli Csobányi és K. Berki erdő/me/( 
fér/?épe." - 1840. - (l,b. l: 3600.) 66~49. - Sz. - S. 

Sz. 1(. T. - To 1714 

A szalkszentmártoni Duna-menti erdőség térJ,épe il Duna egyik iatTyú
ágá\-al. ennek egy moroÍ\'ájá\'al és egy lZeréktó ne\'ü \·ízfelülettel. 

63. [A pusztafödémesi lecsnpoló csatorna teTí..'e Sárfötől Ll Kis-
Dunába z'aló torkolatáig Pozsony megyében.] :.\IX. sz. első iele. -
900 öl 112 mm). (kb. l: 15200.) - 104~38. Sz. - É. 

Sz. 1(. T. -- To 219 

. .\ térkép a régi mocsárterületet és a régi \'ÍzfclyásokaL a ten'ezeti le
\'ezelű c,,,;tornát és az arra építendő hidakat is feltünleti. 

64. [A Duna térképe a fŐL'árosi szakaszáról. a Batthyány-fértől 
ez Csepel-szigeiig.] XIX. sz. első fele. l\\n. 3. - e~\'ütt 190>;48. 
- Sz. - É. F. l: - B. /1169 

,,\ parh'onalat, a hajóhidat és a partmenti főbb épületeb,t ábrázolja. 

65. [fl Dunaparfnah az úblldai szigeitől cl Csepel-szigetig fcrjedö 
szezlwsza térképe.] - XI:.\. sz. ebő iele. _ 1000 öl 130 mm),. 
(kb. 1:14600.) - 86 v 54. - Sz. - E. 

F. L. - B. ll!. 37 

A Duna mindkét partjára kiterjed és az összes fővárosi szigeteke! ábrá
zolja. 

66. (Valószínűleg kataszteri mérnökök): [A Duna árferéne/? fér
képe D 11l7oegyhcízcítól Bátyáig. ] - 1850. - l" = 500 0

, 3000 öl 
158 mm), (l : 3600.) - 2. - 90 60. - Sz. - É. 

P. L. Pest llIegyei vegyes fér/?épe!? 12 
Egyi), lap a Dunaegyháza-Fülöpszállás-Akasztó-,\\adocsa, másik a 

Kömlőd-Acsipuszta-Alsómégy-Gerjen közli területet ábrázolja. A legrészlete
sebb vízrajzi állapoto t tünteti fel, a Dunán kívül az összes ereket, főleg az 
egykori Orjegmocsarat. 
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67. ", Térhépe cl Fadd és Várszeg !?özötii DlInából emel/mIelt 
Ugróczi Szigetne/c. és egyébb Maláfo/mak. Erdő része/mek. és zálo-
nyo/mak." - XIX. sz. közepe. - l" 100°, (I: 7200.) - 64/~5. 
- Sz. - É. P. L. Urbéri lér/?épek 296 

:\z Lgróczi-szigeten kí\'ül a Fnddi-fok, Öreg-fok, I'::ecske-szigetei és 
más \-ízrajzl e:lcrnel\et i:3 feltüntet. 

68. [A DUlla szabályuzásállof:: térkére.} 1854. - ,\\n. -
3852. - L. É. (Rohll é~ Gn'rid litof:-raiiája, Pest.) 

Sz. K. T. Tm 4183/a 
Tolna, Dombori-puszta. Fadd. Süküsd ~:üZi:lti DUI1<1sz;:!l;asz és :1 Bogyisz

lónát ler\-ezett kanyarát\-6gJs lérl-:éile~ 3Z ál\"ágá:::ok é\'~zúnlá\"al és a hel t 
folyan1ág2kk{l1~ ,:. Sár\"íz-c~atornJ torkclatá\-c11. 

69. "S iitlal iOl1s Plan Dal/Cili SlI'omes Zé:.'i scizen Pesrh und Ofell 
lilit Bezug die . .. bestillllllte Reglllirungs Linie der beiderseitigell L/fer. ,. 
- kb. 1855. 250 öl (= 1:30 mm). (kl:. l : 3640.) 91.5 57.-
Sz. - É. F. L. P. 120 

A iö\"áro::.i Duna::.zakasz n1indk~t oldr:li parl'.·oI121a sZ~lbályozá:-:j teryczet
tel s a parimel10k he!y:,zílirajz<Íyal. 

70. Reitter Ferencz, "Situaiions Plan über die in Anirag 
gebrac!zfe Re;j,ulinlllg dcs DOl/au Cfers und der correspondirenden 
DOllall-Fronie Salll/Ilt der HC!1Ipigasse ill Ofen." 1856. - 100 öl 
(= 105 mm), (kb. 1 :1800.) - 105><38. - Sz. - S. 

F. L. B. IV/4 

A budai Dunap<1rtnak kb. <1 Batthyány-tér és a Gellérthegy közti szaka
száról iel\"ett partrenclezósi ten'. 

71. Frivisz Ferencz: "T éli /u'f?őiő Pest és Ujpesi határában." -
1860 körül. - 100 öl (= 104 mm), (kb. l: 1820.) - 151 60.
Tr. É. F. L. - PIL. 90 

A két Dunaág és a köztiik le\'ő 1\épsziget helyszínrajza, az újpesti Duna-ág 
zárógátjá\'al 0s az aiölült torkoló patald;<1l. 

72. Tomsich Mátyás: .,K.ülső Bogyiszló !zatárának Térl?épe." -
1862. - l" 100° (I :7200.) - 117x93. - Sz. - É. 

P. L. - Urbéri térképek 287 
Feltünteti a Duna itteni szakaszának régi \"Ízrajzi elemeit, szigeteket, 

víziolyásokat. 

73'. TOmsich Mátyás: "Bogyiszló Helység Térl?épe." - 1862. -
400 öl (= 210 mm), kb. l : 3620.) - 50><46. - Sz. - S. 

P. L. Urbéri tér/?épe/? 285 
A községnek a Holt-Dunára eső part\"onalát részletesen ábrázolja a 

Sándor-iokkal és <1 Fejes-fokkal együTt. Igen szép térkép. 
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74. [A Duna egyih sza/wszának szabályozási ten'e.}- 1863. -
.Mn. - 38 X 52. - L. - É. (Pest, Rohn és Grund nyomása.) 

Sz. K. T. - Tm 4183 

A Tolna megyei Fadd község Dombori pusztája és Sükösd község Ke
mence pusztáia közti Dunakam'ar átmetszéseinek tene 1854-bö1. A BogYisz-
lói kar:yar 5z~abályozása. ~ '-'~ 

75. Reiíter Ferencz: "Buda-Pest !?örnyé/?éllel? lér!?épe, Terz:éL'el 
a B ada-Pest é'árossállafc a jégiorlódásokfól származhaÍó z)eszcddem 
elleni biztosítására jO'(.'Gslcdbu hozott Dww-szabályozósllak, és az azzal 
Jwpcsofatball áíló s Pesf-L'óroscln áÍL'oll1!ló ha;ó/?áz!zafó csatornának." 
1865. - Kb. I: 3(:) OOO. - 48:/38. - si. nvomat. - É. 

5- l> T T?1 - ?-1 ,c. \. . - ny _ 0,_1 . 

(Szerzönek "Donau Regulirung zwiscl1en Pest und Oien" c. műve 
mE:lléldete, ) 

7G~ "Afnézcti férkép .. , Ille/y DUlla szabályozási lerc:e! ... 
hajózó csulOrnót s cl ..• Csepelsziget LÍrmcniesíiéséi ábíáznlia." 
1865. 10 OOO öl (=-~ 118 mm), (kb. I : 160600,) 51,5::.37.-
L. - É. (Pest, Palló/c nyomása), 

Sz. 1\. T. - Tm 4469 

A térképen jelez\'e \'an az 1838-as án'Íz szint je iü!i:,it és alatt maradt 
területek hatán'on al a, 

77. Dolesky Mihály: "Vajas/ora/ú zsilip". - 1867. - 10 öl 
(= 264 mm), (kb. I : 7200.) - i melléklet. - 1 !0\~72. - Sz. S. 

P, L. Pest megyei z'egyes térhépel? 22 
5 db, tcnTajz és költség\'etés a zsiliphez, 

2. A Duna felvidéki mellékfolyói 

78. Mikoviny Sámuel: "Mappa Comitatus Honthiensis methodo 
astronumico- geometrica concinnata." Kb. 1742. - I ném. mi 45 
mm), (kb. l : 164800). - 40 >< 54. j\\. - É. 

Sz. K. T. - Tm 3288 

Hont megye legelsö térképe az Ipoly iolyó vízrajzának legkorábbi 
ábrázolásánl (Viennae). 

79. Mikoviny S(á:muel): "Mappa Comitatus Neogradiensis 
accurcd ione asironomico-geometrica cOl1cinllata." Kb. 1742. - l ném. 
mf (= 45 mm), (kb. 1 : 164800). - 56><66. - A\. - É. 

Sz. T. 1(. - Tm 3310 

Nógrád megye legelsö térképe az Ipoly folyrí ielsöbb szakaszának leg
korábbi ábrázolásáYal (Viennae. l\'icolai sc,), 
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80. Mikoviny S(ámuel) : "Mappa Comita/us Nifriensis methodo 
astrol/omico-geoll1etrico cOl/cinI/ala." - Kb. 1742. l ném. mf 
(= 44 mm). (kb. l : 168600). - 40 54. - ;\\. - É. 

Sz. T. 1\. Tm 3311 
:\yitra meg)'e legelső topografiai térképe az ollani \'ízrajz eredeti álla

potának áDrázolás2iíl~1i, sok \'ízrajzi nén'el (Viennae. :\icolai sc.). 

81. ivlikoviny S(ámuel): .,Moppa Comitofus Bors III eih odo 
ostruliolllico-geomerrico cOJlcinnoto'" Kb. 1742. - ném. mi 
(= 45 mm), (kb. l : 164 800). - 56> 66. - A\. - É. 

SZ. T. K Tm 3304 
B;lrs megye legelső térképe a Gilrilm folyó \'ízrajzúnak legkorábbi ábrá

zol;í<!\';;1 (\·iennae). 

82. l\'likoviny Sámuel-Schultz Ádám: .. Tauula Port icu loe 
204 mm), J. SlIperioris Hungariae." :\VIII. sz. közepe. - 10 ml ( 

(kb. l: 363 700). 42 21. Sz. - É. 
Sz. K T. - Ta 1489 

Pozsony-Selmec C:s il Duna-Kijrmöc kőzti ieh'idéki terület térképe il 

Kis-Duna, Vág, i\yitra r:s G3ram iolyók itteni sZilkaszán8k ielmérés "lapján 
tijnént legkorábbi ábrázoláshal. 

8;3. ",Horch S/rom ,:Oll Ro,-'ensburg bis (ill die DOllou somb! 
denen ,\'ell und aIzen Uniell so wolzl an der IVIarclz als (Ill der Leurha 
'-'Oli Pczronel bis ali das Neusiedler See." Kb. a XVI·II. sz. közepe. -
1000 iiI ( 43 mm), (kb. l: 44 OOO). - 170 43.5. Sz. - L 

Sz. K T. -, Ta 1737 

.\ ,\Ion'a iolyó térképe Rannsburgtól dun8i torkolatáig, \'alamint ;} 
Lajta ~" Fertő-tó közeÍÍ szakaszain!. 

c\ Duna é::: !-ertc-tó I(özött egy erődítési \"onal húzódik, ugyanígy" 
,\Ion'i] eQ\'es szakaszai előlt is, Feltünteti a ,\\on'a ioh'asán kí,'ül a iatlvL:-
ágait~ I11orotyáit és szigeieit is. ~ ~ 

8.J.. Mikoviny Sámuel--Libay Antal: ,jvIappa Comiiaius Trent
siniensis Geoll/etrice conánnata Opera Jos. Libay ex delineotione 
Mil?o"i.'inyimza fmnssumpta." - 1785. - 2 ném. mi (= 94 mm), 
(kb. l : 157 cWO). - 68 84. - Sz. É. 

Sz. 1(. T. T. af 5 
:\ Vág folyónak rendszeres térképí ieh'étel alapján való legkorábbi 

ábrázolása. I'\ag\' méretei ioh,tán feltünteti a Vág és mellfk\'izei minden 
elág(lzá~át. '-'- . 

,\\i\'el ,\\iko\'iny ieh'étele alapján készült, kétségtelenül megbízható a 
korabeli \'iszonyokra, 

85. Libay József: "Noua et hadenus 110ndum publica expressione 
lrodiw, decurslllll Vagi FlUí..!ii (Vág 1.) exhibens, Mappa Praciica: 
de cujus vera origine, quousque transactis 45 Milliaribus Germanicis. 
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Ramo Dal1ubii, Érse/?-Ujé'áriensi 11l1llC1l1](IlG, miscetur ... " 
1788. -- 2 ,magy. mi ( 112 mm), (kb. l: 149 OOO). 126><44. 
- Sz. E. Sz. 1(. T. T. af 2 

A Vág folyó egész folyásának térképe eredetélől torkolatáig. l'\em ntü
letbe rajzolt, hanem egy keskeny terüleibe szorított. festményszerű ábrázolás. 

86. Szalóki Nepomucenus de Kiss Szalók: "Carto Comi/o/us 
Nitriensis'" - 1788. - 3 magy. mi (= 106 mm), (kb. l : 238600).-
60 43,6. - Sz. - É. SZ. 1(. T. - Tu 119 

l'\yitra i11. egyik legelső térképe, igen énékes \'ízrajzi elemekkel. A.b~á
zolja a .\\on-a \-alamennyi kanyarál é, szigeteiL meiJékfolyói\-al (:\Iia\-,l. 
Rudára), amelyek iH kerülnek először térképre, továbbá a Ducl\-ág, Yág, 
Nyilra, Z,in-a torkolati szakasz8inak bonyoltlt \"ÍzrajzáL 

87_ Hurossy József: .,Mappa exhibens defluxliJll Vagi CUIIl 

otnnibus brachiis spuriis. cXllndotionibus sClllsantiblls infra JllClL'iwll 
eregione Klobllcsicz incipicndo usque od pussessiunem NCl7Iso"i.:u _ .. " , 
1795. - 200 öl (= 106 mm). (kb. 1 : 3600). - 196 46_ - Sz_ - E-

Sz. 1(. T. Tu 199 
A Vág részletes iérl;épe az llla\-a és :\emso\-a köz:,égek közti szakaszáról. 

Feltünteti az oltani összes íclyóágakat. árlereJ..et. 

88_ Kubinyi Sándor: "Mappa exhibclls Fl_ Vagi i. Com. Aré'cl1sis 
limizes aíluentis, in {fUll simu! circllilladjucenfilllll co/lií/Ill, L'ulliu/71 
et agrortlm /lila C/lm infra"i..'illano possesionis l(ra[u"áll. Si(IIS, iclcaliter 
asslllllptus habe/llr . . .-' XVIII. :::z_ \"é~e. - 500 öl (= 140 111m), 
(kb. l: 6770). - 68 >' 47. Sz_ É. Sz- K. T. - Ta 148 

A Vág folyó )<:r3Iodn kö~iíli szaka,zának ieh-ételi lapja. e folyó leg
korábbi térképe_ ,\brázolja az .-\rva folyó torkolati ~zákaszát, a folyó1l lé\-ő 
zálonyszigeieket és elágazásobt. 

3. Lajta 

89. "l(arfe des Cana/s, welchcr in drcU Hauptabílzei!ungen A) ,'on 
IF ien bis al1 dic Leutha beu N cllstadt, B) ,.'on d. Lcil1ze bis Oedcnbllrg, 
C) wn Ocdcnbw:g bisRaab . _ . gebcilIef wird_ ,. (WiEn.) - 1792 körül.
l mi (= 50 mm), (kb_ 1 : 148500). - 140x84. - !\\. - É_ (Jun
ker Chr. metszete.) Sz. K. T. - Ta 4805 

Egy Bécstől Sopronon át Győrig \-ezető csatorna ten-e_ 

4. Fertő 

90. fA Fertő környékc.] - XVIII. sz- közepe. - 11\11_ - 47><37. 
Tr. - É. Sz- K. T. - Ta 32 
Sopron és ,\Ioson megyék területének vízr:Jjza, a Fertő, Hnnság, a Duna 

itteni szakasza, a Lajta, Vulka, Iba, Répce, Rt:ba itteni szakaszával, továbbá 
több kisebb tóval (Barbátsi-tó, Kónyi-tó) és apróbb patakokkal. A Rába 
egyik ága a Hanságba fut. 
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91. "Ivlappa Gcogrophica indyti Comitatus Soproniensis." 
XVIII. 2. fele. - 2 magy. mi (= 78 111111), (kb. l: 214 OOO). 
43 >~ 34. - Sz. É. Sz. 1(. T. - Ta 23 

Sopron m. iisszeioglaló \'ízrajzának és il Fertőnek, Hansiignak egyik 
legelső' méretG ábrázolása. Eredeti ábrázolii,a az Ih'a, .\\etőc, 
Répce, Rá folyók ,zabúi::ozás előtti ál!apotáEak. \'ízrajzi (;rdekessége. Ilogy 
rajta a RúL',-i egyik ága :1 ?er~öbe 5zak,!d. 

92. Kainraíh Lajos: .,.HUl'PCI Repmcsr:!ltalls ExtelZsionem Lucus 
Feneő et Po!wlis Hunság:, prouti ei fZw.'iorlllll Ik:'CI. Répcze et Ambonis 
!(ujJu:'uriensis inflIlX/fl!l in lfanságlz ... " Kh. j 783. - ,\\n. -
513.5 5.- Sz. - E. Sz. K T. - Tu 1731 

:=t B Fe:-:ő igen értékes eredeti" illlayotol úbráz0!Ö térképe 3 R úba: 
Rába 0~ ll..:'.:a folyöknnk n I-IrJcságL'f] ('-JiT;lé) t(,rLoiati ,.;;zakaszá-

93. Hegeáüs János: .,/vlapjJCl siiuwionem indi/zi comiluius 
Sopronimsis Cllin omnibus eidem ingremiatis urbibus. oppidis, ac 
possessii)!1 ibus nOll S2CU s flu:'i is. ri:'ulis. z:i i s posfuliblls et WIll/ller
cialibus. in iisdemque designufis siotionibus exliibens.'· - 1788~ 
12 OOO öl (= 200 mm). (kb. l: 113700). - 92'63. - Sz. - E. 

Sz. !(. T. - Tu 211 

SODron !ll. eg\'ik legelső kézirato~ ábr,;zolásil. ameh'én iölcg il Fedö 
05 Han~<Íg eredctiViterjedésében \'aló iehéiele, a Rába, a Répce és a Hansiig 
\'ízrajzi iJsszeköttet{>se értékes adat az ősi \'Íz:ajzi \-j,zonyokra. 

94. Lichtenstern, Josephus: .,Comitaius Soproniensis, Ungarice 
Sopron Vármegye, el Genn: Oedenburger Gesponsclwft ex optimis 
rccentioribusqlle Obserí..'otionibus ezc Illlcusque purtim igncifis !Hallu
duci/onibus d2signatús." (\Vien. A. Amen Sc.) - 1793. - 5 ném. mf 

142 mm), (kb. l: 261 OOO). 54 47. - ;\\. É. 
O. L. - E. T. - X V II. 587 

Az egykori nagykiterjedésű Fertő és Hanság eredeti állapotának igen 
szép ábrázoiá,a, a R:íba ma már nem létező elágazásainll és fattyúágaival, 
számos egykori tÓ\'al és mocsárral. 

95. Király György: "lvJappa J. Comitaius Jaurlnensis ei iHoso
niellsis undi," XVIII. sz. vége. 4 mf (= 156 mm), (körülbelül 
l : 214100). - 56><44. Sz. - É. Sz. !(. T. - Ta 115 

Győr és .\\oson megyék egyik legkorábbi térképe a Fertő, Hanstig, 
Mosoni-Duna, Rábca, Rába. ;\\arcal, Pánsa, Bakonv és számos kisebb víz
.folyás eredeti állapotának feltüntetésé,·el. I-(iilönöseJl: értékes a ,\1osoni-Duna 
ősi vízrajzának felvétele. A térkép megbízható, mert készítője igen jónevű 
megyei mérniJk \'01 t. 



5. Rába, Tapolca 

96. (Mikoviny egyik tanítványa): .,Mappa COIlli!Ci!US Castri
ferrei MefllOdo A strollomico-Geometrica conciIlIlClta." - 1750 körül.-
'_. - ')' ')- ')' -"'') ", " ( nem. ml ( lb8 mm), (kb. 1 : _16 _00). 44,0 0_,0. - Sz. - E. 

Sz. 1(. T. Ta 1633 
Vas m. térképe a szabályozás e!őiti \'ízrajzi helyzet teL c\ Rába, 

Pinka~ Gy;)ngyi):-:~ ré:,zbéIl él .\\ura eredeli folyá~2t is ábrázolja~ toyábbá 
él Gyüngyi)~ folyó Sáryár alén ti csatornáját. 

J el magyarázn ta l at in, a éélköriikct Pozsonytöl szil nOZZ2. 

97. [Vas m. területe.] - XVIII. sz. közepe. - ,\in. - 49;< :39. 
Sz. - f:. Sz. 1\. T. - To 33 

,\ Rába, ;] .\íura egy kis szak,hzának és a RéDce, .\larcal iolyásának 
igen korai ábrázolása. Tartalmazza a Rába és Répce összeiolyiisálól észak
nak) a I~Ians2g felé futó két fattyúág egy szakaszát b. 

l\l'zdellcges, aligh2nem máscl"t. 

98. Kenedics József--Sátor Dániel: "Mappa Iwec designnt 
faciem syh'ae Ruba-Beregh per . .. PaulIlm Fes/e/ich de Toll/O et 
Capillllllll! Saboriense posscsso, Will olllniblls ubscr~'afioniblls del. 
per JoSt'p/UIJIl I\enedics J. Coitus Castriferrei Juratulll Geomefral7l. 
Nunc ~'ero ex Originuli Íranslaía per Dallielem SC/edor per J. R. Hu.n
gariae Geollleiram." -- 1780 körül. - 600 öl (= 156 mm). (körülbelül 
1 : 7200). 112 57. - Sz. - Sz. 1(. T. Ta 1868 

.'\ Rába folyó melletti berek térképe Z~idóföld és Vasdr között Vas 
megyében. 

A Rába, I-Ierpenye, Feketeér. Csiirnöc nevLi \'iziolyások eredeti állapot
beli rajzá\'al és szánJos egykori meder feltünteléséve!. 

99. "Mappa VOll der IV ossuárer Bere!?" - 1790 körül. -
jVln. - 110>:5:3. - Sz. - É. Sz. K T. - Ta 1861 

A Rába és a Herpenyő folyók közti berek Vasviir és Riibahíd\'~g hatá
rában. 

Kezdetleges rajz:, mértékariiny nélkLiI, de a dziolytisokat és egykori 
medreket részletesenfeltLinteti. Egyes folyókanyarok nevét is feljegyzi. 

100. Gyurikovits György: "Veszpril71 Vármegyében fekL'ő Pápa 
M ezző V árossálla/? fekc:ése és környéke." - 1808. - Mn. - 32 X 43. -
Sz. - É. Sz. K T. - Ta 9 

A város környékének pontos vízrajzát is ábrázolja a Tapolca fo!yó\'al, 
annak tavii\·aJ. a Bakon\' eré\·eJ. s a kettő közti csatornával. 

Igen szép' lap, de ke\'es \'Ízrajzi elem \·.an rajta. 

101. Kenedics József (másolta Madarász József): "Moppa 
plagoe Cis-Robanae, ac alios Rába erdeje í..'ocOtO, et ad dominium 
Sá/'í.:ár pertinentis . .. " - 1813. - 1000 öl (= 70 mm), (körülbelü] 
l : 27080). - 71 ><29. - Sz. - É. Sz. K T. - Ta 1508 
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A Rába melletti erc!lis teriilet térképe Sán'2í és Kecskéd között, a 
Gyijngyös torkolatával. A Rábát szabályozatlan állapotában ábrázolja régi 
kanyarah'al. malmai\'al. ré\'ekkel. Betájolása : É, a lap jobb felsö sarka felé 
nUlt a t. 

6. Balaton 

102, Nagy József: ,.Aloppa silum et ierrellcz K8hely ac. poss. 
Bedei/on ej/o/c. BerhlY ei pruciliorlllll Soglz ac MurólÍi," - 1771. -
800 öl (=-= 101 mm). (kb, l : 15 OOO). - 44 66. - Sz, t. 

Sz, K. T, - Ta 1701 

J\':lely, Balatoní'jiak. Berény. \'alamin il Sf:gb 0, ,\\arólh puszták terü
lettnek részletes ttrképe az itteni Balaton-part óhrbclá,;{l\'al. Sok rtgi \'íz
rajzi elemet tartalnwz. nl. a Balaton Eco'ik elzáró üUe ,.Jártes ia\'a" né\'en 
\'lin felrajzoll'D,' ~, 

Ré::ilete:: jelmllgyarúzala Inem YíZi'ajzi) latinul. 

103, fA Ba/alrm ke/eli része. Sió és Sór;:.'íz iérképc.} - 1780 
körüL - 2 magy, mi (= 82 mm), (kb. l : 2u3 7UO). - 5U 43.5.-, 
Sz. - Sz, f(, T. - Ta 1426 

Lecsapolási térkép, az eredeti \'ízÍolyiisok. mocsl1r,,1; és CSlllOfl1'l-ter\'ek 
3brúzolii~a. Feltünteti a partnlenti köz:::égel;:ci. Érdekes5ége~ hegy a B2.lalcr'i
b2f! nlélys~gi gDrbéket i:, úb rúzol. 

\'llló:,zínCJeg Be:,z0rie' .Jól'l:i \'''::'Y 3Z li \'eze10,e ala!t készült Lip, 

HJ+' [A Balu[ull. Kopos. Sió. Sárc.'Íz u!rhépe, ci 1l1elféki IlIUcsarak 
ler~'ezeit lecsapoló csuiorJuíiL'O[.} - 1780 körül: - 12 OOO öl ( 84 mm). 
(kb. l : 270 OOO). - 50' 4:3,5, - Sz, ,- E. 

Sz. K, T, Ta 1426/a 

;i1igha részlete,ebb Íell'étel alapjún ké,zi;!L de igen \'i!iÍ!Zcs óinÉzeii 
térkép. amely c terület ,zabúlyozásil elijtti állapotút ábrázolja, l\yehe latin. 
II Liizségek ne':e némete,. betájolá"l: E,zak II j, eId,;! ielé, 

105 .. ,A Keszthelyi jürdőn feWI léi.:ő Réte/mcl? Raizolcdíya." --
X\'IlI. 5Z, \'é;e, ,\\n, - 73 23. - Sz. - É. . 

Sz./(. T. - To 1716 

)~ ;~eszthclyi (Zala nl.) haiáréÍh(lI1 8Z egykori mOICI11pa12k (}brúzcli15(l: 
rlljta az egykori Rezi-malommld, lGdbbii e plltlll; ::zabályczii,i ten"c, 

106. "Situcdioll des Morasfes bey Keszthely," - XVIII. 5Z. 

\'É'se. 600 öl (= 200 mm). (kb. l : 5700). - 50><42,5. Sz. t. 
Sz. 1(. T. Ta 1912 

A Hé\'ízröl leiolyó pllta!; és II kürnyező mocsarak ieh'éteii térLépe le
\'eZeIŐ csatorna ten'én!. 

1 15, sz, alatt részletes jelmagyarázat kíséri li csatorn2 len'(-! a meglé\'ö 
és tervezett malmokkal. 

107. Szervánszky Ádám: [A Keszthely Izatárábczn L'olz egy/cori 
mocsár térképe.} - 1795 körül. - 1600 öl (= 198 mm), (kb. 
l : 9500). - 192,5 48,5. - Sz. - É. Sz./(. T. - Ta 1884 
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Amocsáron áÍ\'ezető vízfolyásokat is ábrázolja az összes rajta lévő 
malmokbl, il régi malomcsatornákkal, a ten'ezet! új csatornákkal é~ 3 meg
szüntetendő malomárkok tervével 

108. [A Hé".'Éz-patafi: fllocsarainah lecsapolási tér/?épe.} - XVIII. 
század Y~ge. - 1000 öl (= 183 film), (kb. l : 10300). - 187X42,5.
Tr. - E. Sz. 1(. T. - Ta 1940 

A mocsár régi állapotát és a régi víziolY2saii a maimokkal ábr:ízolj3. 
Bele \'3n tervez\'e a szabáhezá, utánra ten-ezett új feld, is. 

Ezeken kívül m2:, ki,ebb \'ízielyásokd is ábrazel.' 

109. [A Balaton-part rés2:!efe Gyenesdiás és Vonyarc-mshegy 
hözöfí.} - XIX. sz. eleje. - ,\ín, 47.5 32. - SZ. É. 

Sz, 1(. T. - Ta 1618 
Eredeli ielmérés, apadra kiiutó biriokparcellák és a parÍ\'onal mére

tein!. 

110. Lippay József: ,,PlWIllIll Izydrauliclllll flué'ii. partim ex 
ther/nis [(eszihelyiensibus. partim a lllola Dobogo, , . defllleni i s .. ," -
1808, - 1" = 1000 (1 : 7200). - 65,5 43. - Sz. - É. 

Sz. [(. T. - Ta 1816 
,-\ keszthelyi meleg tó lefolyésának helyrajza a reá épített négy malom

mal és e m<1lomcs<1torJl[: függőleges metszeté\'el, pontos esési <1datckk<1I, 

lll. Árvay József: .,l-sö Vagy felső táblája u' [(esztlzelyi BoZót
na!?" - 1811. - 6()O öl (= 156 mm), (l<b. l : 7200). - 65,5 45.5.
Sz, - É. Sz. !(. T. - Ta 1814 

Feh'ételi Iap <1 Hé\'izi tóról és környékéről a tó leiolyásá\'al és a mocsár 
több lecsapoló csatornájáva!. lOdbbá két malomcsatorna helyrajzá\'a!. 

112. [A Bala/on partja részlele.) - 1827. 600 öl (= 156 mm), 
(kb. l : 7200). 121,5 44.5. - Sz. - E. 

Sz. [(. T. - Ta 1845ja 
Balatonkeresztúr és Fonyód (Somogy m,) közti partrészlet térképe a 

partl'onal részletes rajzá\-al. todbbá a parimelléki terület \'ízrajzi elemei
\'el, ta\'acskákkal, lápokka!. 

A partvonalat szabályozás előtti állapotában ábrázolja, 

113. [A Balatoll partjána/, részlelfér/?épe Balatonkeresztúr és 
Fönyed között.} 1827. - 100 öl (= 26 mm), (kb. 1 : 7280). -
121,5/44,5. ---:-- Sz. - Sz. K T. - Ta 1845 

HeInsen Fondd és Balatonkeresztúr közti partrészlet a partmenti 
mocsara(:, elzáród6 kis ta\'ak, nádasok részlete3 rajzá\'al. Feh'ételi lap, 
Hitelesít\'e, 

114. {l(eszihely Izalcírrészlete a BolaionparttClI.} - 1858. -
Kb. l: 28800, - 65 >( 52,5, - Sz. - É. 

Sz. K T. - Ta 1797 
A Balaton parh'onalát kataszteri ielmérés álapján ábrázolja a p<1rt

menti mocsarakkal és a fürdőház helyrajzánl, 
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7. Sió, Sárvíz. Kapos 

115. Böhm Ferenc: "Mappa stagnulll sic dictuIll Sár~'íz. Ex 
induto comitafu \Ieszprimiensis ordiens, ac per totlIm comitaium 
Albensem protensul7l diffllsumqlle repraeSelllal1s." - ! 767, - 3700 öl 
(= 118 mm), (kb. l: 594(0). - 118;34. - Sz. É. 

SZ. K. T. - Tu 201 
A Veszprém megy0ben eredi:í Fehér megyé-n kere~ztiil rclyö Sárviz 

térképe. 
A latin 5zi)\'eglÍ kiszárítási utnsítás n kiszáritö csatornák ten'ével eg\'ütt 

a lapon van, ' " 

116. Andrássy Antal: .,Mappo C(imitotlls Albensis. ó' - XVIII. 
sZ;Jz8c1 2. fele. - 3 ném. mi (= 157 mm), Ikb. 1 : 141 800). - 67>, 
46. - Sz. - É. SZ. K. T. - Ta 120 

Fejér m. igei] korai. valószírúíleg legelső kéziratos tfrktpe. Értékes 
eleme a S2.n·iz: mocsárnak eredeti állapotában és kiterjedésében \'aió ábrá
zolása. ,'alamint a \'elenceí-tó és ennek él Sán'ízbe \'aló leich'úsa. EZeken 
kívül számos. ma már ismeretlen \'Íziolyást és állö\'izet is ábrázol. 

117. Szabó istván: "Plan Z'OIl denen ill lf!esprilller und Stuizl
weisenburger Conzitai liegenden Sórz.'iz Moraesten u. der se/ben Abzap
t/lllg, ills Ideinere Reduc. Il. cop irt durclz Si. Szabó'" 1791.-
4000 öl ( 102 mm), (kb. 1 : 74 OOO). - 94 .::S5. - Sz. - É. 

Sz. K. T. Ta 1848 
. .\ "eszprémi és íehérmegyei Sán'iz mocsarának térképe és lecsapolási 

tervezete. Egyik legkorábbi \'ízsz<lbályozási térkép ünk. 

118. [A Sárrét tér/?épe.} - 1803 körül. 
Sz. - É. 

i\\n. - 54 
Sz. 1(. T. 

74. -
Ta 150 

Az egykori Fehér megyeí Sárrét: mocsár és lecsapoló csntornáinnk ten'e 
Székesiehérvár. I\ádasladány és Csór községek között. Pontos mérni)ki iel
\'étel, ele n ten'ezett csatornák számszerű adatait nem mutatja. 

119. [A Sárz.'íz foluó hosszmetszete GDsfa és Zalaszenliz.'án !?özöii 
\las és Zala Ill.-ben.} - XIX. sz. eleje. 600 öl (= 156 mm), (kb. 
l : 7200). - 127 47. - Sz. - É. SZ. l\. T. - Ta 1858 

Ré,zletes mliszaki ter\' cim és szerző ne\'e néll:i'l. Szabáh'ozási cél ból 
készült, jelzi a meglé\'ő é, építendő malomgátakat, hidakat. a gő,iai malom 
és a Zala iolyóba \'aló torkolat között 

120. Böhm Ferenc-Quits Antal-Halász Gáspár: "Plall ,Jon 
der Sáré'íz im lFeissenburger CO/lldat wie selbe noch der in diesem j ahI' 
geschehener Berei S/lllg li nd N ivel! irw/g beflll/den i..corden... dml17 
alle sed der Zeit, als die Arbeit im Sárrét aufhörle gemachte Neuerull
gen, als Ca!lclle und Dammungen geneuest i..'orstellei. A us delll Grossen 
original ?Uine ... " - 1817. - 200 öl 125 mm), (kb. -l : 3030).-
Sz. - E. Sz. 1(. T. - Ta 195 
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A Fehér megyei Súr"íz szintezése. \'alamint csatornázási és védtöltései
nek ten·e. Egy nagyobb ternérl\ép ki\'onata. 

A ttfrkép a Besúdes Józsei munkásságát megelőző állapotban mutatja 
a lecsapolási munkálatokat. 

121. Beszédes József: ./t1appa regulutionem fíuviorwl1 Sárvíz, 
K.apos. et Sio . .. ab onTlo 1811 ad 1825," ;\\n, - 89 X 58, 

Sz. - L. É. (:\\el1éklet Zich\' Ferencz: ,.Történeti előadása 
azoknak, melyek a S{]n'Íz, Sió és Kapos ... kiszárít{]s3ra elhat:'iroz
tattak" c. mííhöz. 1825. Trentsensky Joseph. nyomása Pest.) 

Sz. !(. T. - Tm 4706 
A ~i.Ír>·íz., a, KaDo,; és il Sión végrehajtett :"zabúlyozások és moc,ár

lecsapola,:oK ter kepe, 

122. Beszédes József: ,,/vluppo regulatiol1clll Fluuiorlllll Sárvíz, 
K.apos et Sió ost i i que Locus Balaton CUIll exsiccota hi s adjacente, 
anlca inundafa rcgione sub!cdolll itelll ope transaciiollum et aggerwn 
D017ubii in Fluc'ium Sár~)íz regu(oíionenz . . ,'. (Pest, Trentsenszky 
kőm'omata.) - 1825. - 800 öl (= 104 mm), (kb. I: 14500). -, 
89><58. - Sz. ,\\. É. Sz. !(. T. Tm 4706/0 

Beszédes J ózsei térképe a K apos-Sió-Sán'íz :oza bál yozásáróL amel ynek 
alapján ezt a nagy munkálat;ít elindította. Feltiinteti a mocsarak kiterjedését 
és a készitendő csa tornú k \'on al á t a II arii községe kkel egy ii t t. 

123. ,.Somogy nÍrnzegye fér/tépe cl' Dunába ,-'ezető csatornákíwl." 
(Rohn nyom;ísa. Pest.) - 1857. - ~\\n. 42.5 29,5. - ,\\, 

Sz. 1(. T. - Tm 2445 
... \ Balatont, a Sió-csatornát. a Sán'íz-csatornát , il Kapost ábrázolja a 

DUli<l szomszédos szakasziÍ\'al, \'alamint a bogyiszlói Dunak2nyar átmetszé,'j 
tervé\'el. 

8. Dunántúli kisebb vizek 

124. [Rezi község !zolórónol? tér/?épe} - XVIII. sz. közepe. -
1\\n. - 114 205. Sz. S. Sz. K T. - To 1890 

Kezdetleges ábrázolásban ,tartalmazza a határ eredeti \'ízrajzi állapc
tát. Csak ielmérési \'ázlat. 

125 ... Mappa ploganz contro,.'ersam intér possessionem Győr
(.'ár . .. representofls," - XVIII. sz. közepe. - (Kb. I : l I 875.) -
44 64. - Sz. - É. Sz. 1(. T. - TCl 1679 

".\ Gyöí\'ár és Pácsony kiizségek között ieh'i) (Zala m,) egykori biríok
\'íszály területe igen érdekes \'Ízrajzi elemekkel, amelyek ma már nem léteznek 
pl, Vér \'ize. Sécl \'ölgye, Puszta halastó, Boc1ó. I-lencse. 

126. Dzendrey Ignác: "Háromfai, paczódi, lljjnépi és babolcsai 
határol? I?özött lefolyó R inyo ,-,ize rajzolafjánok egyik része." - XVIII. 
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század 2. fele. - 500 öl (= 126 mm). (kb. l : 7500). - 54,5 39.
Sz. - É. Sz. K. T. - Ta 1526 

il. Somogy megyében folyó és a Drii\'ába ömlő Rinya iolyócska csator
názási terve a régi \'ízrajzi helyzet ieltüntetésével. 

127. Balla Antal: ., Tabella Hydraulica fntersectionelll Lacl/um 
Biaiensiutn ditterentialllque, qua iii sllperticies aquarum in {ncubus 
con/enfarum lzabent, lina cutn caSll terrae naturali represenlclIls." 
1779. - 1200 öl (= 106 mm), (kb. 1 : 21 400). - 38 32. - Sz. É. 

P. L. - Processus ferminati. Fosc. 90. No. 49 

il. biai tank \'ízrajzi térképe azok keresztmetszetével és felszíni rajzá
val, \'alamint helyszínrajzá\'al. Részletes magyarázata latin, J\\elléklete egy 
h' kí,érő jelentés, 

j-járom ta\'at és az azokat iis~zekiítő \'íziol\'ást ábrázol. Renctkí\'ül 
finom kéziratos térkép. ' 

128. Johann Kaiser (Copirt Vogl.) : "Der Grosse I\![orast-Der 
Lange ;11orast." -- 1787. - 100 öl (= 80 mm). kb. l: 2370). 
59><45. - Sz. F. L. - B. If. 8 

il. budai és albertialv8i határon egykor elterült mocsán'id·ik \'izrajzi 
térképe az új levezető árok ten'é\-e!, 

129. Ignátovits: .,Paludes Sn'l:olienses." - 1789, - 600 öl 
(= 156 mm), (kb. l: 7200). - 120 23. - Sz. - S, 

Sz. K. T. Ta 1632 
il. Somogy megy ei Sá\'oly ki.izség határában lé\'ő mocsarak ielméré~i 

térképe az eredeti álláspontokkal és irány\'onaJakkaL Bdájolása D <----> E. 
Táblázatban a ielmérési eredmények, 

130. Lang Ferdinand: "Plal1ll/71 regulationem paludwn in 
DomiIlia Can i sa exi s/ent iUIll represenians C/llll adnexa deducl ione 
elaborat/llll exi iiit." - 1790. - 1100 öl (= 156 mm), (kb. l : 13 5(0).-
156,5 32,5. - Sz. - É. Sz. 1(. T. - Ta 1900 

. .\ kaniz~ai uradi1lomban \'olt egykori mocsár térképe és lecsapoJási 
ten'e Somogy~zentmiklós, 1\ agy kanizsa és Korpavár között Zala megyében. 

Vízrajza igen részletes, az összes \'Íziolyásokat, malmokat. hidakat, 
töltéseket Íeltünteti a tervezett lecsapoló csatornhal együtt. ,\\eIlékeh'e 
a szerző leírása a ten'ezett csatofnáróJ két példányban. 

131. "Ausiroc1?11ul1gs Plan bev Ud-uórhely." - 1790 körül. --
700 öl (= 182 mm), (kb, l : 7290). - 43,5:>"64,5. - Sz. É. 

Sz. 1(. T. - Ta 1698 
Somogyud\'arhely község határában levő \'Ízfoldsok, \'ízállások csator

názási és kiszáritási ten'e a \'izeknek a SdaIla árokba \'aló le\'ezetéséveL 
Pontos számitásokkal és adatokkal. 

132. Győry József: "lvlappa e:dzibens plagatn poludosal/l ori
tieio lacus Balaton usque ferritaria poss. F. I\ustón et 1(ehida proten
sam, qunm fluDius Zala lentissimo, ac 'uix sensibili /llOfu pertluil, 
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sique fotam quaniam inundat in qua." - 1792. - l 00 öl 
(kb. l: 18960).- 125)(38. - Sz. --.:. É. 

10 rr.m), 

Sz. l(. T. - Ta 1852 

Igen értékes \'ízrajzi térkép a Zala folyása mellékéröl I\ustán és Kehidá
tól a Balatonba való torkclatáil2". 

A terület eredetí \'ízrajzi állapotát ábrázolj 8 több régi helynén-el. 

133. Hofstaedter: .. Plan ~'on dem Rinya Flus und Project zu 
dessen Regulirlllzg:' 1794. - 500 öl (= 65 mm), (kb. l : 14500). 
104><27,5. - Sz. - É. Sz. 1(. T. Tu 1509 

,~ Rinya iol)'ócska szabályozási térképe Péterhida ,és Pácodpuszta 
között Somogy megyében a Dráva egy rÖ\'id szakaszá\'al. Abrázolja a folyó 
régi iolyását, malomcsatornáit és szabályozási ten'ét, \'alamint a folyó
melléki mocsarakat. 

,\\ellékeh-e egy műszaki leírás. 

134. "PraedilIIll Sz. Lőrintz delineafionem Nagy és I(is 1(ígyós 
exhibens." - 1795. - 1000 öl (= 214 mm), (kb. l : 8800). - 48><61, 
- Cr. - É. . Sz. l(. T. - Ta 1560 

A Vas megyében iek\'ö Táplánia községhez tartozó Szentiöríncpuszta 
Íelmérési \'ázlata az oti folyó Gyöngyös fr)lyócsk<! és Kígyós patak felvételi 
rajzá\·al. 

135. Hainits Frigyes: "PlaIlllIn Lacwl! c'ulgo Galgenberger 
l'v1arasf dicfum in Territorio Ciuitatis Budensis situalwl! exhibens." -
1799. - 250 öl (= 130 mm), (kb. l: 3640). - 59>~55. - Sz. - É. 

F. L. B. IIj3 
A budai keserüvíziorrások helyén egykor elterült moc"árvidék részletes 

térképe Íelmüési adatokkal. 

136. "Háromfa és Agaré1.'.·' - XIX. sz. ele ie. Mn. -
144 ><41,5. - Sz. - É. ~z. 1(.·T. - Ta 1876 

Háromfa község (Somogy m.) határának térképe' ismeretlen szerzötö!. 
R észletesen á brázolj a az ösi \'ízrajzi állapotot, val:::mennyi egy kori víziolyást 
és számos apró ta\·at. Az utóbbiakriak régi nevét is Íeljegyezte. 

137. Tomassich János: ,.iVIClppa represenians pIC/gC/tn Haho
tiensem a ponte Pölös!?eiense usque plC/gam paludinosam Canisainsem 
ad i nsulam H osszí-Sziget i n i crreno !( aczorlalúensi exi sieni is." -
1805. - 100 öl (= 128 mm). (kb. l: 1400). - 150,5><44,5. -
Sz. - S. Sz. l(. T. - Ta 1863 

~~ Kacorlak és Zalaszentmihály között ten'ezett 1\ agycsatorna terv
rajza az oltani mocsárvidék lecsapelására. Sok régi \'íziolyást, utat, hidat 
ábrázcl. Jelmagyarázata latin A-Z. 

138. Kehrn Guil(eJmus): "JV1appa .cxeils decursum partis 
rivi molaris Peldeniczensis una cum projecfo neo-scindendi al"eei ... " -

3 A magyarorszúgi keziratos YÍzrajzi térképel~ katalúgusa 1867-ig 
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1816.-200öl 207 mm), (kb. 1 : 1830). - 43,5 X 33,5. - Sz. - É. 
Sz. !(. T. - Ta 1516 

A Bányanír (Pelden, Baranya m.) határában le\'ő malompaiak eredeti 
lefutása a rajta lé··:ő malmok kal és a ten'ezett szabáh'ozási csatorna. 

Jeln18~~,~arázata a-Í Intin. " 

1:39. Győry Zsigmond: "Mappa pClludis Vindarnya. Reduda et 
delineata per SigislIl. Győry." - ~821. - 600 öl (= 153 mm), (kb. 
1 : 7400.) 190x61. - Sz. - E. 

Sz. 1(. T. - Ta 1865 
. .\ Yindornya mocsár (Zala m.) egykori egész kiterjedésének térképe. 
Ke\'és részletet és vízrajzi ne,'et tartalmaz. 

140. lvlüller János Gáspár: "Ivlappa paludis Sármellé!?iensis 
fluvia Zala adjacentis." 1824. -: 500 öl (= 260 mm).) (kb. 
l : 3600) - 151 ><48.5. - Sz. - E. 

Sz. 1(. T. - Ta 1903 

Felmérési térkép a Zala folyó SármelJék-mocsarhal Zalavár és Szent
györgyvár községek között. 

Kevés vizrajzi elemet tartalmaz, de a Zal 2 folyó eredeti folyását ábrá
zolja. 

14. Trosch Joh[ann]-Langgasser Károly: "I(arfe in der 
Herrschaft Csa!?thllrm ill denen Holtern Palovetz, Streleez . .. liegen-
den l'(íaldungen." - 1824. - 600 öl 157 mm), (kb. I: 7200.) 
56,5><40. - Sz. - S. Sz. !(. T. - Ta 1594 

A Zala megyében fehő Felsőpália, Örszenhid, Dezsérlaka, Alsópália, 
Törökudvar községek határában lévő erdőségek a Ternava-patak folyásával. 
Eredeti ielmérés. 

142. Kehrn : "Pölöskétü! A. N. Apáthig elterjedő bozólságnak 
rajzolatja.'~ - 1829. - 1000 öl 99 mm). (kb. I : 19 100.) - 97 X 31. 
- Sz. - E. Sz. !(. T. - Ta 1513 

:\emesapáti és Pölöske kö~ségek (Zala m.) közötti \'ízfolyás és mocsár
terület szabályozási térképe. Abrázolja a malmokat, to\'ábbá a ten'ezett 
csatorna \'Ízszínének magassági ad2taiL a csp torna méretei!. 

143. [Somogy megye térképe a Dunába L'ezető csatorn.ákkal és 
Tolna megye.} (Pest, Rohn nyomása.) - 1857. - Mn. - 42,5><29,5. 
- L. - E. Sz. !(. T. - Tm 2445 

Részletes topograiiai térkép az ármentesítő csatornákkal és a Sió-csator
ná\'al, yalamint a Kapos-csatornáyal. 

9. Dráva 

144. Bellavich, Antoine: "Einfluss der Dma lInd Boz/w in der 
DOllall." - ,XVIII. sz. első fele. - ,,2 óra" (=, 96 mm.) - 39,5><29. 
- Sz. - E. Sz. !(. T. /- Ta 1622 
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A Drha torkolati \-idékének térképe a Vuka folyó torkolathal eg\:űtt 
Eszék és Vukovár környc'kével. --\ ,zabál~-ozás előtti állapotot ábrázolja 
számos dzfol)'ással, mocsá:-raL Kezdetleges ábrázolás, fordított betájolás, 
német nyeh-li jelmagyaráwt .~-l-I. 

145. "Plan Womit angezeugd, Le'G aigentlich die Zll errichten 
vorgesiellle Diimmu!1gen placire!, und der allf elelll Siadlgraben zu 
ziehen IWlí1mcnde abíiilzrllngs-Co!lu! eréitnei Le'erdell dörfl en." X VII J. 
század kÖz~pe. - 600 öl 101 mm). (kb. I : II 200.) - 48,5 36,5. 
- Sz. - E. Sz. K T. - Ta 1422 

A Drá\-a foh'ó Varasd \'áros melletíi szakaszának részletes térkélJe a 
\"iirosárok táplálására ten'ezeit csatorná\'al I:, az ottani töltésekkel. ' 

:'\émet magyarázattal. 

146. D'Estopignianus, Johannes: [A Drá~la fdyó Iwnyarlllatá
nak áh'ágási t er,'e lá!?ány '-'agy Őrtilos !?özség haz órában Somogy 
megyében.} - 1779. - 400 öl 140 mm.) (kb. 1: 5410.) -
52x41. - Sz. - S. Sz. K T. - Ta 1542 

Armentesítés céljából ten'ezett átdgás, eredetileg birtok!érkép. 

147 . ., Fluxus D ravi Fluvi i prope possessionem Vízz'ár cum 
projecfo ripas ejusdem FlllVii muniendi et eWldem possessionem a 
nlÍna praeseruandi.'· - 1779. - 600 öl (= 182 mm), (kb. 1: 6210.) 
- 27 ~< 41. - Sz. - É. Sz. K T. - Ta 1530 

A Dráva folyó szakasza Vízvár községnél (Somogy m.) a község alap
rajzhal és a folyó kanyarodójába ten-ezett sarkantyú-gátakkal a község 
felé eső part kimosásának megakadályozása céljából. 

148. Nagy József: [A Dráua "Répás"-szigeténe/? térképe Gyéké
nyes alatt, lala mo, SO/llOgy !ll_, Körös 171., és Varasd m. között.} 
-1780 körül. - 500 öl 131 mm), (kb. I: 7200.) - 45~< 17. -
Sz. - É. Sz. 1(. T. - Ta 1615 

..\brázolja a Drha főfolyása és egyik fattyúága közti nagy szigeten 
kívűl a folyó több kisebb szigetét, a iolyó nIamennyi eredeti kanyarulaiát. 

149_ [A Dráua folyó Varasd és Temoí..'etz !?özfi szakaszának fel-
vételi térképe.} - 1781-1788 körül. - 600 öl 158 mm), (kb. 
l . -')00 ) 1')- - v -4 - S S . /_ . - _O,OA/ ,0. - z. . 

Sz. 1(. T. - Ta 1920 
Szabályozás céljából készített feh'ételi lap a folyó ös,zes fa!tyúágai\-al, 

kanyarai\'al, elhagyott és kiszáradt medrei nl. Egyes medrek megszüntetésé
nek é\-száma is be \-an \-ezeÍ\"e. 

A jelmagyarázat részletesen közli az előző munkálatok idejét, miben
létét és a ten'ezet! munkálatokat. 

150. Buchfeld, fr. : "Plan des Drau Flusses bey dem Dorf Ter
no,:ecz und dem Unter Síeierisclzen /\:Iar/?tfíel? Polstrau.·' - 1787 körül. 
- 500 öl 132 mm), (kb. I : 7180.) - 57,5)/52,5. - Sz_ É. 

Sz_ 1(. T. ~ Ta 1782 

3* 
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A Dráva egy szakaszának részletes felvételi lapja Drávamagyaród 
(Zala m.) és a stájer terület között. Igen 2prólékos feh'étel minden vizrajzi 
elemmel s bizonyos part\"édő mű\'ek ten·ei\'el. 

151. "Plan des D rall- Flusses léingst der Csurgoer H errschaft." 
1793 körül. - 700 öl (= 184 mm), (kb. 1 : 7200.) 166/56,5. -
Sz. - S. Sz. K. T. - Ta 1867 

A Drá\'a foh'ó szerző és keltezés nélküli térkéne Béla\·ár. \'íz\'ár és He
resznye községek' közötti szaka:,zán, Igen részletes {eh·tfiel ,: fOlyÓ" le\'ö csapó
gátak, \'édtiiitések és \'Ízle\'ezetö árkokat is ieltünteti. 

152. Locatelli, Andreas: "Cursus Fllrci i D rétei inde a confluxu 
iH uroe usque suum IlZ Danubium influxu/Jl," - XVIII. sz, \'ége. -
600 öl (=132 mm), (kb, 1: 8600.) - 212/41. - Sz. - É. 

SZ. K. T. Ta 226 
:\ Drá\'a iolyó térképe a .\\ura torkolatától aDunáig. Ereueti rajz, amely 

a kanyarokat még eredeti á!lapotukban tünteti iel, s ábrázolja a íolyómenti 
mocsarakat is. A folyón 2. tá\'olságok a torkolattól kiindulva mi-ekben \'an
nak jelez\·e. 

153. Oost : "Sifuation der Gegend vorilll1en sich dre!) berü/zmte 
Strassen befinden. als dieRömische, die Tiir/úsche und die Josephini
sc/le Chaussée," - XVIII. sz. \'ége, - 2000 öl (= 160 mm), (kb, 
l: 2370) - 44:<34,5. - Sz, - É. 

Sz. K.. T. - Ta 1407 

A római. török és a J ózsei-iéle három híres út találkozási területének 
részletes \'Íznijzi térképe Bélye, Dárd.a és Eszék között. Feltünteti e \'árosok 
alaprajzát, a folyó \'alamennyi ágát, fattyúmedrét, \'ízfolyásái és legkisebb 
szigeteit. Igen értékes. 

Ugyanez a térkép ugyanettől a szerzötől, ugyanezen címen, de részletes 
kidolgozásban meg\'an ugyanott T, a. J.!45. sz. ai att. 

154. Gebler, Gustavus: "Delinealio FlUé1ii Dra'i.'i possessionis 
Vízé1ár adsitui." - XIX. sz, eleje, 700 öl (= 92 mm), (kb, 
1 : 14400.) 39>:30. - Sz, - S, 

Sz. K. T. -- Ta 1473 
A Dráva VÍZ\'ár község melleiti szakasza Somogy megyében. Eredeti iel

vételi lap, de ponto~sága kétséges, A térkép a iolyó két túlfejlett kanyarát 
ábrázolja. Betájolá5a: észak a felső jobb sarok ielé mutat. 

155. Langh, Ferd(inand): . ,Planlll7l representans Plagam inter 
Terrifona Possessionis Bélm:ár el Possessionis Bala sitCl/7Z, , ," -
1808. - 300 öl (=79 mm), (kb. 1 : 7200.) 48,5><39. - Sz, - É. 

. Sz, 1(. T. - Ta 1570 
A Somogy megyei Béla\'ár és a Belodr-I<örös megy ei Zdala községek 

közti Drá\'akanyar és a mellette Íehéí szabályozott terület térképe, amelyet 
20 é\' alatt csapoltak le. A Bala és Letertze [Jatakok t"rkolati szaka5za a folyó
menti \'Ízi növényi formációkkal. 
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156. Trosch, Johann (rajzolta Langgasser Károly) : "Karfe der 
in der Herrsclzaft Csakthurlll in denen Hotfem Ottol;;, Podbreszt und 
Orelzo~'itz liegenden Niederwaldungen . .. "- 1827. - 700 öl 184 
mm), (kb. I: 7200.) - 55>~38. - Sz. - É. 

Sz. l(. T. - Ta 1566 

Szerém m. és \'arasd m. határán iekvö terület iel\'':teli lnrja il Dráva 
több iaítyúágán-d és apró szigeteii"el, \'al,mint a p2rtok dzi !Jií\'ényzeti 
Íorn1úciói\"al. 

JeI!TI8,gY2f8z8t3 némeL 

157. Trosch, Johann (rajzl'lt8 Langgasser Károly) : .. Kom der 
ill der Herrschajt Csul?ihurtl, ill den Hotiem Kursónefz und Totioi..'etz 
liegendcn lFaldul1gen ... " - 1827. - 700 öl (= 182 mm), (kb. 
I : 7290.) - 76 ~< 52,5. - Sz. S. Sz. K T. Ta 1827 

A Zala meg\'é':íen iek\'ő Zrím-iiaha é, Tótialu határában lé\'ő ártéri 
erdőségek ieh'éieÚ térképe il Drha 'Ottani iolyás<lh·al. fattyúágai\'al és morot
v,'ih'al, \'alamint a iolyómenti áll'ó\'izek és erek rajzái'al, :\émet jelmagyará
zattal. 

158. Krug, Mathias: .. /'vjoppa i..'01l O. Hrósclzán." - 1839. -
600 öl ( 80 mm), (kb. l: 14 :?80.) - 38>24,5. - Sz. - É. 

SZ. l(. T. - Ta 1433 

Drá\'acsány (Zala lll,) ieh'ételi térképe a Drá\'a itteni szakaszának rajzá
nl. Pontos ielvélel alapjáG ábrázolja a Drha iattyúágait, szigeteit; zátony ait 
és mocsarai i. a szigetek területe méreteinek táblázatos összeállításával, 

159. Trosch, Joh(ann)-Langgasser Károly: .. Karfe der in der 
Herrsdwft Csa ki/w rtl ill den Hotlenz Vuloria Ul/cl OrehOi..'I'iz liegenden 
Hochwaldungen.'·-1843.-600öl (=158mm),(kb. l: 7200.)-57>40. 
- Sz. - É. Sz. 1\. T. Ta 1655 

Drhaollár é~ Drávadiós (Zula m.) községel, határáG2k térképe a Dráva 
ottani szaka:;zá\'al, és az eredeti \'ízrajz számos régi \'fziolyásával, elhagyott 
meclrei\'el, morot\'áival és mocsarai\'al. Igen részletes ábrázolás. 

160. Langgasser Károly: [Ternoi..'etz ás Nedelicz í?özli Dról'apad 
tá/?ápe.} 1844. - 700 öl 180 mm), (kb. 1: 7:300.) 69><40. 
- Sz. - É. 'Sz. 1(. T. - Ta 1717 

Drhamagyaród és Drá\'ai'ásárhely (Zala m.) községek közötti Drha
szakasz részletes ábrázolása az oltani összes szigetekkel. elágazásokkal, iattyú
ágakkal és ezek egy részének egykori \'ízrajzi -neveÍ\'el. 

161. [A csóldornfJai uradalom részletes felc,étdi térképe.} -
XIX. sz. első iele. - 600 öl (= 156 mm), (kb. 1 : 7200.) - 6. -
egyenként 91 >< 58. - Sz. - É. Sz. !(. T. - Ta 1930 

A Dráva és ,\\ura itteni szakaszának részletes ieh'élele, valamint a Ter
nova ioJyó szabályozási terve. Az utóbbinak ielmérési adatáival, malmokkal, 
hidakkal. 
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10. Mura 

162. "Defluxlls IvI ume". X VIII. sz. 2. fele. - 1200 öl 
(=286 mm), (kb. 1:7900.) - 175.>:75. Sz. - É. 

SZ. 1(. T. - Ta 191 
A .\\ura iolyónak az or,zághatármenti szakasza. A folyó kanyarainak, 

szigeteinek és más \'ízrajzi eleneinek jó ábrázolása. 

163. [A }[ura egy szokasza Lige/foh.'o és Ráckanizso !;:özött Zala 
megiJében. ] - li9() körül. - j Ol) öl ( 144 mm), (kb. I : 1310.) -
70,5.<48,5. Sz. E. Sz. 1(. T. - Ta 1660 

R~szleteket nem tartalmilZ. 

164. Kollank. Steph(an) : .,Mappa Nor'i Legrád (Ujj Legrád) 
ei D ucius ad7.'icinCli i FlUé'ii iH ura projeclcd ique pontis iH urani. " -. 
Kb. 1790 körül. - 300 öl (cc= 157 mm). (kb. I: 3600.)- 46><60,5. 
- Sz. - É. Sz. K. T. - Ta 1544 

Cilégrád térképe' a szomszédos .\\ura fohó\'a! és a ten'ezett ,\\ura
híddal.' ,\'.\\ura folya a Kanizsa beömlésénél két' szigettel, \'alamint az északi 
p3rtján ieIn'ő mocsarakk8l. 

165. Győry József: "Mappa Sis/ens detluxUlll Fltri.'ii Mura a 
Possessione Rác-l(anisa usque Alsó-Szemenye," - 1794. - !O(JO öl " 
(= III mm). (kb. l: 17080.) 68><56,5. - Sz. É. 

SZ. 1(. T. - Ta 1735 
A ;\\l'ra folyó Ráckanizsa és Alsószemenye közti szakaszának térképe, 

Felvételi lap a ;\\ura összes kanyaraival, elágazásaival és szigetei\'el, \'alamint 
akanyarokba ten'ezett átvágásokkal, to\"ábbá a régebbi át\"ágások beraj
zolásá\-al. Bejegyzi az évszámo! is, amelyben a folyó egyes kanyarait az 
áhágások következtében elhagyta, 

166 .. , Ungarisc!1C Gdintz Mappa. En/hált die Stárke an der 
lvI uhr zéé'i schen dell E isenburger Com itat und dell H erzogthwn Steier
mar/?," - XVIII. sz. \·ége. - 700 öl (= 184 mm), (kb. 1 : 7200.) -
163 >< 50. Sz, 1(. T, - Ta 224 

A ;\\lJra iolyó részletes kéziratos térképe a magyar-stájer határon, Abrá
zolja a folyó minden vizrajzi elemét a legkisebb szigetek kel és \'íziolyással, 
régi medrekkel, minden \'ízimalommal, hidakkal. 

Német magyarázatiaL 

167. "i'vlappa detluxlIIll Mura inter J, Ducotlltll Styriae et com i
ta/u/Il Zaladien scm prout penes rece n ti ssi me ecoluti !llen sis septembris 
intuitu conalium De!?!esiensi ef Bisztriczcnsis celebraiae comissionis 
ordincztionem delincafus est, exhibens," ~ XVIII. sz. \'ége, - 800 öl 
(= 210 mm), (kb. I: 7200.) - 193><46,5, - Sz. - É. 

Sz, 1(. T. - Ta 225 
A ;\\ura rendkf\"ü! részletes és igen szép, nagyon értékes térképe a magyar

stájer határ menti szakaszáról. a ten'ezett deklési és bisztricei csatornával. 
Igen becses ieh'ételi lap, az ősi vízrajzi állapot minden elemével. 

Német magyarázattal. 
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168. Lang'gaszer (Károly) : [A lvfura folyó egy szakasza Rác
kanizsa és Középbeszteree között Betlafine !?özetében.} - XVIII. sz. 
vége. 700 öl (= 183 mm), Ikb. I: 7300.) - 44>::29. -- Sz. - É. 

Sz. K. T. - Ta 1613 
.-\ ,\lura egyik szi,gdét, több iattyúágát és a partmenti \'íz[ n:j\'ényi 

ormációkat tünteTi iel. J elmagyaráz2Ita nC:;net. 

169. VGdószÍnLíleg Györy József: .,Mappa representans Deeur
,SUlll Flu:'ii iVIura a ConCllrsu Limitum J. Com. Za/adiensis. Cas/ri 
Ferrei, et Dllcatlls Styriae Jnferioris usque infíllxlllll in Flu,jium 
Drm'lllll ad Oppidllll1 Lep,rad." - XVIII. sz. n~sE'. - I(JOO öl 

131 mm), (kb. I : 14600.) - 6. - 71 49.5. Sz. É. 
Sz. 1(, T. - 1734 

:\ .\\ura folyó térképe a stájerországi, Vas megyei, Zala megyei határtól 
'Legrádig, a Drá\'ába \'aló betorkolásig. Igen részlE:ies iel\'éieli térkép. Jelzi 
a folyó hosszúsági adatait a torkolatától \'isszafelé mf-ekben, az ö5Szes el
hagyott ágakat. szigeteket, mocsarakat, ré\'eket, sőt a feh'ételkor iránynak 
haszr.ált kiemelkedőbb fábt is. 

Betájolása : Dél a felső ;,zélen, Jelmagyarázata latin. 

170. Krug, M(athias) : "General-Karfe é'on jVIuJ'sehál?" - 1830. 
- Mn. - 38><28. Sz. - S. Sz. 1(. T. - Ta 1474 

Damása község (lala m.) határában lé\'ö ,\\u!,csák-puszÍ3 fel\'ételi 
térképe a ,\\ura ottani kanyarainak át\'ágási ten'én!. :-\brázclja a folyómenti 
mocsarakat, fattyúágakat és megne\'ezi il kanY'lfokat. 

171. [A Mura folyó hossz-szel-cényc Légrádtól lvl11raszcrda-
helyig.} - XIX. sz. első lele. ,\\n, - 726:<54. Sz. - É. 

Sz. 1(. T. - Ta 1962 
A sze!\'ény fölött a felmérés számszerű adatai o!\'ashatók, Az egyenes 

vonalban tett metszet számos helyen \'ágta át a felyó kanyarait. A kan)'arok 
s a köztük lévő száraz térségek meg \'annak nenz\'e, A folyó felett a térszín 
metszete is helyet foglal. Igen értékes. 

11. Dráva és Mura 

172. Spala, Gio. Giuseppe: ,,l:isola /VIura!?es deiía Zerina, Con
tiene queste tllito quel silo, dIe í..'iene rinelziusa fra li fiumi Mura, 
Dra1.'([ dal' unione di essi, alle Terre di Rafzcaniseia, e Dra~'osardhel 
termin([ndo quiui con linea reila daL'una l' olira Terra con la SI iria . .. " 
- 1670. - ,)leza lega" (= 1 2 mi = 45 mm), (kb. 1 : 83300.) -
48~<21. - Sz. - É. Sz. 1(. T. - Ta 1455 

,-\ ,\\uraköz pergamenre festett miniatűr térképe igen gazdag \'ízrajzzal, 
a Drá\'a és ,\lura, R akonitz, Bisiriiz, Kanizsa-patak és számos más \"ízfclyás 
rendki\'ü! gondos rajzá\'aJ. .-\brázolja e \'izioiyásek fattyúágait, mocsarai!, 
,szigeteit. 

Korai kelte és rendkí\'ül gondos kivitele miatt ritka becsű unikum. 
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173. [iV1ural?öz helyrajzi tér/?épe.] - 1750 körül. - ,\1n. -
39 X 21. - Sz. - S. Sz. !(. T. Ta 1490. 

Vízrajza rendkÍ\'ül finom és gazdag. A Drha legap:-óbb szigeteit is 
feltünteti. E terület egyik legkornibb térképe, a vízrajzot tehát eredeti és 
érintetlen állapotában tünteti fel. 

J elmagyarázata német. 

174. Tomasits János: "Mappa gcncralis cursus ílui.'ii Mura." 
- 1799. - 6000 öl (= 130 mm), (kb. 1 : 87400.) -, 291,5><27,5. -
Sz. - É. Sz. K T. - Ta 22! 

.-\ .\Iur,] folyó térképe il Dr;há':al együtl. holott az utóbbi il térkép hát
lapján álló címben nem szerepel. :\ .\\urát az országhatártól torkolatáig, a 
Drádt a .\Iura-torkolattól aDunidg ábrilzolja. ,-\ két folyót egy \'onalba 
rajzolja, hogy egy keskeny lapra ráiérjen. Igen szép, értékE;s és részletes tér
kép, a folyók h')5Szán il mérföldek jelzésh'el, mo:sarakkal, ka;lyilrok átdgásá
\'al, töltésekkel. ré\·ekkel. szigetek!;!'), \'alamint a parti köz~égekkel. 

Latin jelmagyarázaital. 

175. [Légrád és Alsódomború községek ho/áro.] XIX. s~. 
eleje. _. 100 öl ( 26 mm), (kb. 1 : 7290.) - 95" 59.5. - Sz. - E. 

Sz. J(. T. - Ta 1893 
A térkép részlete5en ábrázolj" il Drá\'3 és ,\\cIra folyók Légrád dros 

melletIi összeiolyásának ,zakaszát sZ3bályozás elötti állapotukban, todbbá 
a Perjó-patak lefutásál, torkolatát és szabál~:ozási ten"ét. 

12. Dráva-Száva köze 

176 ... Plan c'OIl der Feldschlacht bev Belgrad in ü.)clchen Prinz 
Eugen é'OI/ Sacoyen . .. Tiirken . .. 1717 gesqlzlogen hat." - XVIII. sz. 
eleje. - ,\\11. - 46,5)/36.5. - Sz. - E. 

Sz. 1(. T. - Ta 1456 
Belgrád é, körI1\'ékének hadtörténelmi tüképe a Duna itteni szakaszának 

igen részletes ábrázolásával. :\ Temes torkol"ia "és a Duna közötti bonycl1!lt 
eredeti \'ízr3jz az összes víziolyá"okkal, mocsarakkal ~s szigetekkel, a \"íz
folyások eredeti ne\·ei\"el. pl. Dona\"ec, Colo\"ic, to\"ábbá a Száva torkolati 
vidéke a Zimony körüli mocsarakkal van ábrázoh"a. 

177. Leonyt, Joseph de: "Partes CroOl iae circiler spotio 5 Izora
nl/n ob Una a nemine post expllgnatam ClI/I/O 1688 Costaniczam in-
habitatCl." - XVIII. sz. eleje. ~ 6 hori.! ( 102 mm), - 49~<75,5. 
- Sz. - S. Sz. 1(. T.- Ta 1760 

Horvátország nyugati részének térképe az Cna, Száv3, Dráva, Csazma, 
Glina stb. folyók egyik legkorábbi ábrázolása. Teljes és igen részletes, de 
felmérés nélküli kezdetleges \'ízrajzi áttekintés. 

178. Bueller, F. v. : ,,!Happa Ducafus Synnii in suo 4 Dominia ... 
dh'isi." - XVIII. sz. közepe. -- 3. 11ém. mi (= 100 mm), (kb. 
1:222600.) - 48,5><31. - Sz. - E. 

Si. 1(. T. - Ta 1418" 

40 



A Szerémség térképe. a Duna, Száva, Boszut nagyméretíí, de matemati
kai ieh'étel nélkül megrajzolt \"ízrajzá\'al. 

179. Wukassovich, Georg de : [Sz!m;oll ia és a Szerémség térképe,} 
XVIII. sz, közepe. - l.magy. mf 63 mm), (kb. 1: 132600.) 
145>(51,.3. - Sz. E. Sz, K. T. - Ta 1913 
Szerém, Veröce és Pozsega megyék területeinek legelső részletesebb ábrá-

zolásai k6zül \'aló kéziratos lap, ilmely e folyózug részle'~e:; \"ízrajzát tartal
mtjzza: Duna~ Tisza, Drá'."a, Szá\"a, I<:'ara~iCé]: Gradisc2, P~dina. Bil1J folyók 
és számos kisebb \"ízioh"ás. \"alamint igen sok iol':ómorüt,,"n ~s moc,ár eredeti 
állapolban \"aló ábrázolása" '. . 

Betájolása fordított 

180. Czadray János (Copia\'it) : "Plan des \l/urasdiner Generalats 
Militaris mit seinem Grenizen." 1780 körül. :3 ném, mt ( 128 
mm). (kb. I : 173900.) - Sz. - É. Sz. K., T. - Ta 1908 

,-\z egykori \'nrasdi határőn'idék, illeh'e kalOnai í:ormá:1yzóság térképe. 
A teriilet eredeti \"izrajzi állapotá t á brázolj a a Szá\" a i l LeEi ~zakaszá\-al, 
to':ábbá él Lonja folyó, l<:amesnica-patak, Csazma, Ln a, Bje!a-patak, a Dráva 
és ,\\ura itteni sZákasza és számos kisebb patak pontos rajzá':<li, szigetek kel 
együtt. 

Igen jó kalOnai munk,], Czadray Jáno,: polgári mérn6k csak má,olta, 
:\émet magyarázatbl. 

181. [A Duna és a da!mái tengerpart közli teriilet iérhépe,}-
Kb. 1782, - l\\n, 45.5 51. - Tr. - E, 

Sz, l(. T - Ta 1606 
Teljes és erede!i vízrajzzal. Főleg értéke,:ek a Drán eredeti kaEy<lrai 

és iatlyúágai, a Légrád körüli bonyolult \"izrajz, tO\"iÍbL,á a szabályozatlan 
Szá va és Kulpa gazdag vízrajza Sziszek környékén, Aligha iel mérés eredménye, 
így csak általános képet ad, de nem pontos helyrajzot. 

182 ... Syrlllien." 1790 körül. ,,3 StuJiclt" (= 75 mm), 
67><27,5. - Sz. É. Sz, l(. T. - Ta 1707 

A Szerémség igen részletes \"ízrajzi átnézete a Duna és Szha közti terület 
bonyolult és gazdag \"ízhálózathaJ. Főleg" Szá\'a elágazá''éjl ábrázolja rész
letesen, s az egyes ágak ne\'ét is ieljegyzi. Feltünteti a ter:iJet egykori mocsa
rait. régi \"íziolyá,:ait is, 

183, J ankovich, Antoine: [Caria .. .'on Po!onÍ?a J esseno"i.'icz.] 
J\\elléktérképek: I. "Domian flIsIll." 2, [Jes:l!lo~'ac belzeriilete.}
XVIII. sz, 2. iele. - I toise 106 mm), ,\\elIéktérképek mérték
arányai : l, 0,5 toise (= 92 mm), 2. I 00 toi~e (= 53 mm). - 65 48, 
- Sz, - É, Sz. K. T. - Ta 1667 

J esano\'ac és környéke részletes \'ízrajzi tüképe (Pozse;;a m.), A Száva 
itteni szakasz<l, Una és Tissina eredeti \'ízrajzi állapotban \'annak ábrázoh'a 
számos iattyúággal és \"íziolyással. ,\\elléktérképén az Una torkolata a 
Szádba, 

184, ,.Idea! Plon der Syrmier Gespanllsc1lOti nebsf der Iaage 
deren befindliclzen Herrsclzatlen," - XVII!, század vége. - 5 :nf 
(= 60 mm), (kb. I: 618300,) - Sz. - E. 

Sz. K. T. - Ta 1417 
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Szerém m. igen szép térképe, amely csak a részletes \'ízrajzi elemeket 
és néhány pagy uradaicm h2tán'onalait ábrázolja. A Duna, Száva kanyarai, 
.fatt:·úágai, szigé(ei jól \'annak ieltünteh'e. 

185. Buchfeld János-Mi.iIIer : .,C1wrte der l!eroeczer Comitai." 
XVIII. sz, \'ége, -16 OOO öl (= 158 mm). (kb. 1 : 190700). -

83 53.5, - Sz. - É. Sz. 1(. T. TCt 1229 
, ,\ Drú\'a ici~ ó ererIeti állapotának igen részletes áb~ázolása il \luka 
lo1yó\',!l egyÜTt. A[)f6zülj,: loy(Íbbá (} SZeré!11ségi Hioc::;[lrak ő~i állBpotát és 
kiterjedését, a mocsar::!1,al lecsapoló .. Adamo\·ichischer C:mal" ne\'ű csator
ná\'aI egyült. RészleteSeIl iellünteti az egykori legkisebb \'Íziolyásokat is. 

Címrajza ml!\'é,zi. 

186 .. ,Tér!?é/ll? LI ter~'ezetl Eszék Bródi é'agy DróL'Ct SzcÍC'Cli !zajó-
kózlzató cs~lfornállak.'· XVIII. sz. \'ége. - 100 öl (= 262 mm), 
(kb. l: 720). - 33. 93.5 X 62.5. Sz.-

Sz. 1(. T. - Ta 182;LI 

187. [A Duna És SZáé'Cl tor/wlal"i)idé!?e Belgród. Zimony és 
Bezania !cözii háromszögben.} - XVIII. sz. \'ége. - ,\\n. - 42.5 <57. 

Sz. -- É. Sz. 1(. T. - Ta 1081 

A Duna és a Szá\'a-torkolatn31 lévő szigetek, árieriiletek és a katonai 
tá bor céljára h asznál t liiI tések részletes térképe. 

188. Buchfeld János: .,Charle L'O/1 l'eroeczer Comitat." 1800 
körül. 12 OOO öl (= 118 mm), (kb. l: 192000), 88>é53,5,
Sz. - É. SZ, 1(. T. Ta 1870 

Verőce megye legelső kézir<Jtos térképe, a' szabályozás előtti \'ízrajzi 
állaoot átlekintésé\'eL Becses a Drá\'a eredeti foh'ása az ősi kam'arokkal, a 
Vul~a folyása és számos régi mocsár. Ábrázolja 'a Dur.ának a brá\"atorok 
körüli szakaszát és aDéldunántúl vízrajza egy rÉszét is, 

189. Kaveggia-Kayser: "PélerL'órczdi Regement Alappája." -
1802. - 600 öl 51 mm), (kb. 1 : 22300). - 48>~36. - Sz. - É. 

H. T. - Jelzés nél/úil 
A Duna-Drá\-a-Szá\'a közti folyózug igen gazdag \'ízrajzát ábr.:ízolja 

nagyon nagy kiterjedéslí régi mocsárrnl és ereGeti \'ízrajzi nevekkel. 

190. " Brodi Regement /'dappája." - XIX. sz. eleje. - 600 öl 
51 mm), (kb. l: 22 300). - 48>(36. - Sz. É. 

H. T, - Jelzés nélkül 
..\ Duna-Dráva-Száva közti folyózugnak, a Szerémségnek gazdag \-iz

rajzá t eredeti áll apotá ban ábrázolj 3, 

191. .,Tér/?épe cl terc'ezefi Eszé/?-Bródi vagyis DróL'Cl-Szóvai hajó-
/uíz/zaió csatornának" XI X. sz. eleje. - 100 öl 262 mm), 
(kb. l ; 720). ~ l-28 és l-4. - 93>(65 és 92.5><55,5. - Sz. - É. 

Sz. K. T. - Ta 182 
., Víz egyenleti terve az Eszék-Bródi hajókilzható csa torna ala it 

építendő vÍzereszeknek. " 

.42 



"Víz egye11leti lerH~ 3Z Eszék-Bródi \"agy is DréÍ'-a-Száni hajó
J.:: éÍz !J a tó csatornának." Hosszúság 1/ z" = 100°. l\í.agasság 11,'2" = 10" . 

_\lellékletek: .,I. Jeg\'zö];önn' a fö Csatornai kiszámíiásoknak 9C 2'G" 
szélességgel. II. Jegyzökóny\' a 'Fö Csatornai kiszámításoknak -i0 ;> 6" széles
séggel. I I I. ,T egyzökönyv a fö Csatorna \'onal kétszeres Ese:mérésének. 
IV, I\öli.ség-,-etés az Eszék-Bródi csatornánál építendő Bé\'evő Lakásárril." 

19:2. Láng Lajos : "SIC!~lonicíl1al? és cl körül te/té'Ö megyé/? orszá
gok s részes /;:(irnyc'l?einelz fóld abrosza. Tabula CeogruplziCCl ex/ii
bens Regnulll S!Clé'unioe Will Syrmii d1!COtll." - 1835. - 1 m2gy, ll]f 

64 mm). (kb. l : 1304(0). 4. - együtt 3:50> 172. Sz. - E. 
Sz. J(. T. - Ta 1969 

A lerlilet részletes \"Ízrajzát, föleg a Drá'.'a és Szá\'a, meg az ,-\libunár 
mocsárterületeit, J:e!yenként már az elkészített ármentesítő mLinkei is 
ábrázolja, 

13. Száva, Kulpa 

193. r fl SzáL'a és /(ulpa folyóI? összeto!yási szakasza Zágráb, 
Szisze!? és /(ároly~'áros között.] - XVIII. sz. első iele. - ;\ln. -
47,5><38,5. - Tr. - É. SZ. /(. T. - Ta 1629 

Kezdeileges "ázlat. felmérés nélküli ábrázolás a magyarországi kartogra
fia ,\\iko\'iny Sámuel elötti idöszal,ából. 

194. r A Szár'a egy részlete Sabác fáján.] - XVIII. sz. közepe. 
- Mn. - 62 61. - Tr. S. Sz. 1(, T. - Ta 1762 

Igen részletes és nagy mértékarányú lap, de befejezetlen, i\éhány víz
rajzi nénel. 

195. rA 1(l/lpa és /(orana torkolata.] - XVIII. sz. közepe. -
2500 öl (= 76 mm), (kb. 1: 62300). - 50,5x37,5 Sz. - É. 

SZ. /(. T. Ta 264 
A két folyó torkolati zugában le\'ő \'ízállások, iolyások, mocsarak ábrá

zolása I<:ároly\'áros erődje körül. 
feltüntetí a I<:ulpa hídjait és csapógátjait is. 

196. Sztariczkv Mátvás: ,. Verbesseríer Ideal PlatZ Eines!? l? 
i\7asser COll1missiolls ~IOll 'A. 1773 VOll elem Culpa Strcme."- 1783-. 

J\111. - 110 38. - Sz. É. SZ. 1(. T. - Ta 1738 
A I<:ulpa iolyó térképe Károlydrostól kezd\'e Sziszekig, a Szádba való 

torkolatáig. J elzi a K ulp a mell(kiolyóinak torkolati szakaszait és a parti 
községeket. Igen részletes ábrázolás. 

197. Sztariczky Mátyás: "Verbesserfer Ideal Plan Eille,. h. k. 
1i7asser Commissions é.'. A. 1773. 'u. elem Sau $trome," - ·1783. 
M11. - 173 X 38,5, - Sz. - É. Sz. J(. T. - Ta 1736 

A Szá\'a Zágráb és Belgrád közti szakaszának térképe a mellékiolyók 
torkolati szakaszá\'al és a partmellékkel. Igen részletes térkép, ,\\elléktérképe: 
a Kulpa Sziszeknél (400 bécsi öl = 104 mm). Jelmagyarázata német. Betájo
lása fordított. 
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198. "Karte der Banal Granitz sam! denen inclacirien priuat 
HerrscÍlaffcn." - 1790 körül. - 2 cseh mi 103 mm). - 64 43.-
Sz. - É. Sz. K. T. - Tu 1652 

.~ későbbi Zágráb m. területén ieküdt báni ezred területének térképe a 
Szá\'a, Kt:lpa, Lonia, ena folyók és mellékrizeik gazdag átEézeti ábrázclásá
val. Szabályozás előtti állapotoi tüntet fel mocsaakkal és igen bőséges \'Íz-, 
rajzi Ee\'ekkel. 

199, Suppich : ,.P{UiI dcr IlCUell Slrassc, so ~'011 dem F/ass Sz/mg 
laengsl delll Sau S/rome bis zum Baclz B lUllbe!wz}[[c!w erriclztet <.:.'or-
den:' ..\VIII. sz, - 2400 öl ( 126 mm). (kb. l : 20200), 
84 X 39, Sz, Sz. 1(, T, To 1851 

A SZáY8 ~~ L"n'l folyók öS5zeÍoly:.1:,i \'idékécek n:~zletes \-íz[ajz(} a Sztr1.lgD 
és Glogo\'ica patako~\k2I, \'alamint számos kiseJb \'íziclyá,s<.l, amelyek közül 
több Dleg is \'(111 lleYeZ\'e. 

200, "AcCllratissil/lCl iOtius Saui areu gcographica rcpresi?litaiio 
ab utraque suu origine usquc ael illapsllill in DUl/ubium IlCC nOll tot/us 
Labaci fluz.'ii /lIlCl Clli7l incurrentibus [lwllillibus ct udjaceniibus locis 
confinis," - XVIII. sz. \'ége, - 8 I1ém. rni (= 213 mm), (kb. 
l: 2786(0). - 248/35. - Sz, - E. Sz, K T. - Tu 1864 

,,\ Szha egé"z folvás{:n<1k térképe eredetétől torkolatáig a Laibach-iolyó 
egész iclyásá\'al és az ;;,~Z('~ többi melIékiciyó torkci,lli szakaszhal. 

Igen szép. színe~ kl:ziré.!t: g<1zdagon díszítve \'ízfestéstí mitológi8Í n18kok
kal, nimfákkr'!, i\eptunnal, 

Szerzője valószíniileg nem ncagyar. 

201. [A Száva folyó torkolaiuidé!?e,] XVlfL sz, \'é"p 
5000 öl (= 86 mm). (kb. l : 1102(0). - 49,5; 49,5, Sz. ~ É. 

Sz, 1(. T. Ta 117 

Igen értéke, ábrázolása a Szerémség keleti része részletes \'ízrajzának, 
Az igen bonyolult \'ízrajz minden elemét ielilinleti (a Dunáilegkisebbszigetei
vel, <1 Szádnak össze" iattyúágsit, muroh';jit, s parimelléken lé\'ő ta\'skat 
és a Fruska-Gora hegységről lefutó \'alamennyi patakot), Egy igen ré!]i csa
tornát is mutat. ameh' a Szádból il Szádba \'cze! számos \'Ízálláson i:erbztlil. 
I< e\'és a vizrajzi ne\:e, 

202. "MClppa ~'on gamz Syrmien é'ors/ellend nicht nll/' allein 
Herrsclzaftell, wie selbe bis anhero eingcllzeill gewescn, sondern ,:omCII2-
lich bis Absönderung , .. zz:Jischen elem IH ilitélr und Prouincial Terrain 
vorgenonlmen." - XVIII. :sz. \'ége,_ 1000 öl (= 17 mm), (kb, 
l : III 500), - 97 66. Sz. - E, Sz. 1(. T. - Ta 1928 

Szerém m, egyik legi,orábbi kézirato~ iérkére a Duna. Szá\'a, ,,'damint 
legkisebb mellékvizeikig menő részletességgel. Föleg a Fruska-Gora mindkét 
oldaláról lefutó p<1takokat ábrázolja részietesen, 

203. "Idealis delinecLÍio comizatus Sze~!eriensis." 
vége. - ;\ín, - 32,5)<23. - Sz. - É. 

XVIII. sz. 

Sz. 1(. T. - Ta 1484 
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A Zágráb és Adria közé eső terület \'Ízrajzi térképe az összes vÍzfolyások 
megne\·ezésé\·e!. :..'em iel\·,~tejek alapján készült, csak kezdetlege;;, de vÍzrajzi 
nevei miatt figyelmet érdemel. 

204. "Gradis/?di Regement j1;Iappája." - XIX. sz. el~je. -
600 öl ( 51 mm), (kb. l : 22200). 48 >< 36. Sz. - E. 

H. T. - Jelzés nél/ul! 
A Szha körr,yékének igen gazdag ősi \'ízrajzi állapotát mutatja Gradiska 

körli!. 

205. Mikich Ádám-Bandákovich : ,.A' Két Bánális Rege17len
lek." - XIX. sz. eleie. - :2 ml (= 77 mm). (kb. l : 192(00). -
48>36. - Sz. - É: H. T. - Jelzés nélkül 

.~ l\ulpa-Szá\'a és az Cna iolyók közti terület igen gazdag ősi dzrajzát 
is ábrázolja. 

III. DUNA-TISZA KÖZE 

206. Mikoviny Sámuel: ,,/Happa fchonograplzica COl7litatu.um 
Pest Pilis' et Solth:' - 1735 körül. 3 mf (= 136 mm), (kb. 
l : 160(00). - 88 x 126. - Sz. - É. 

H. T. - B. IX. a. 649 
Pest-Pilis-Solt m. é" a I\iskunság területének legkorábbi térképe. Rend

kÍ\'ül nagy értékli lap. 

\'ízrajzi elemek ben is gazd2g, de .\\iko\·inynek e területről \'annak vÍz
rajzilag még részletesebb térképei ió'. Feltüntet minden kis \'Ízfolyást, de nem 
ne\'ezi meg \·alamennyit. 

'207. Mikoviny Sámuel: .,Mappa Partis Regni Hungariae qua 
Jasyges, Cl/Illan i Maioresel Minores confine!1luJ' . .. " - 1735 körül.-
6000 púrisi láb (= /2 mm). - 109 >< 120. - Sz. É. 

H. T. - B. IX. a. 624 
Pes! megy e, a :\agy- és Kiskunság legkorábbi térképe. VÍzrajza rendkívül 

gazdag .. ~ Duna és Tisza összes kanyarait. szigeteit feltünteti a iokokkal, 
erekkel, minden álló és folyó \'ízzel együtt. !\ü]önösen értékesek az apró kis 
vízio!yások és szikes tavak eredeti \'ízrajzi ne\'ei. A két iőiolyón kívül még a 
Zag.y\·a, Tarna, Eger stb. kisebb ioiyókra is kiterjed, todbbá a Körösök 
\·idékére. 

208. lY1ikoviny Sámuel: .,AIuppa Comiiatus Pesthiensis me/hodo 
asfronomico-geomefrica concinl1cda." 1737 körül. - 1 ném. mf 

46 mm). (kb. 1 : 161 300). - 55,5 >: 75,5. - Tr. - S. 
. Sz. 1<. T. - Ta 1896 

Pest nl. legelső topográfiai térképe a Duna és Tisza szabályozás előtti 
állapotá\'aJ és il többi itteni folyó tS álló\'Íz legelső magyar származású tér
képezésével. 

A térkép csak a megye északi részére terjed ki kb. Kecskemét vonaláig, 
úgylátszik a déli rész elpusztult. . 
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\'a16színiíleg a BL'l .\\ályás :\oiiti2ja Pest m. kötetében metszetben 
megjelent térkép kézir<1tán<1k egyik része C\oti ti <1. Tom. lll. p. 23!. 

209. (lvlikoviny egyik tanítványa): "Mappa unitorum comi
tatulll Bocs et Bodrog." .'\ poztSonyi kezelő merieli3nra ieklet \·e. -
1750 körül. - 5 ném. ml (='.o 132 mm), (kb. l : 281000). - 44 55,5. 
- Sz. -- É. Sz. 1(. T. - Ta 1565 

Búcs-Bodrog m. aligh;1i1em legelső topogrf:fi,!i térk6pe a szabúlyozások 
előtti eredeti vízr<1jzzal. \'ízrajza finom és <1prólékos, a ],agy folyókon ](h'ü] 
ábrá2;.oh·a \',,1:m,k a kisebb vfzfolyások, mocsarak. vízállások, a Duna leg
kisebb szigetei is. Az utóbb:<1k ne\'''Oikkei együtt A Ferenc-csatornát még nem 
á brázaI j a. 

Színes jelmagyarázalta!. 

210. Karpe l\lihály : "M czppa e:dzibens situtn comitalulIln Bács 
ei Bodrog, prou/i nunc in concreto per Comitatum Bacsiensem admi
nistratur." - 1760. 7 ném. mi (= 168 mm), (kb. 1: 309100). -
45.5< 62,5. Sz. - É. Sz. 1(. T. Ta 1805 

Bács-Bodrog m. egyik legkorábbi átnézeti térképe az eredeti \'ízrajzi 
helyzetlel. Főleg a Dunát és Tiszát kísérő mocsarak és árterek területi ábrá
zolása, továbbá a Duna egyes ágainak régi vízrajzi neni, és a Duna-Tisza 
közötti hátság régi víziolyásai érdekesek. 

211. John. Carol (Copiavit) : ,,Ivloppa exhibens si/um comitatus 
Bácsiensis." - 1776. - ,\\11. - 45 61. Sz. - É. 

Sz. 1(. T. - Ta 1677 

Bács m. átnézeti térképe igen ösi vízrajzi állapot ábrázolásával. A Duna 
és Tisza itteni szakaszainak aprólékos vízrajzi elemein kívül ma már ismeretlen 
számos \'ízfolyást tüntet iel, pl. a Katymár melletti ,\\adaras tóból egy nagv 
medret Zomboron és Bácson keresztül a Dunába és több medret a hátságról 
a Tiszába. 

212. Denk Ferenc: ,,!'vIappa comitatus Bács et Bodrog prouti 
nunc sub solo nomine com il. Bacsiens. atministratur siium ct llomina 
locorum Ilon solum impopulator, sed etiam desertorum ei praediorum 
accurate exlzibens per Francisculll Den!? copiata. "-, 1779. - 5 ném. mr 

100 mm), (kb. I : 371 OOO). - 13;3,5)/44. - Sz. - É. 
Sz. 1<:. T. --10 

Bács- Bodrog m. legelsö kézirati térképei kijzül \'aló a sza bályozás előtti 
ösi \'ízrajzi állapottal. .q,Jjghanem a Karpe-féle elsi.9 térkép másolata. Feltün
teti a legkisebb \'ízrajzi elemeket i" de né\Tajzuk nélkül. 

213. "Plan Eines T1zeils des Rákosch Flllsses und des JllúJ-asfes 
in der Gegend bev der sogel1allntel1 Teufels-iH iihl." - 1790 körül. -
500 öl 130 mr]]), (kb. 1 : 7290). - 305/47,5. Sz. - É. 

F.L.-PIAZ5 
.-\ Rákos patak egykori állapotának térképe az egykori Ördögmalom 

körüli szakaszáról, az oltani egykori nagy mocsarakkal. 
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214. Balla Antal: "Exacta Tabula Planimetrica Regionibus: 
Coeli attemperata Faciem Tel/uris inter DanubiullZ et TibiscUlll cl 

Libera R eg. que Ch'date Pestiensi usque Szolnokinum juxta viae magnae 
commercialis per OppidwIl Czegléd ducium ill Gremio J. Comitatus 
Pestiensis comprehensae CUIll genuino situ aqllarlll7lque meatu e:dzibens. 
Cum propositioIle Na~ligafiolle/ll Dal/ubia/em C/llll Tibiscali per 
Ereciionem Canalis Na-;)igabilibus ad praedicia Emporialia Loea. 
Direcli ;Hedio Flu:'ii Rá/;;os aliarwllque interferrestriculll Aquarum 
Connexionis . .. " - 1791. - 6000 öl (= 106 mm), (kb. 1 : 90200). -
58 142. - Sz. - É. F. K. - B. l 156 

A Dunától a Tis'zúig terjedi) terlilei térképe. Pest és Szolnok kijzött 
Cegléden át ten'ezeit hajózható csatorná\'al a Rákospatak és más \'ízfolyások, 
valamint a ialajvizek felhasználására. . 

Ballának ez a legértékesebb. legrészletesebb és legszebb \'ízrajzi térképe, 
ameh'ei elsőül készített a Duna-Tisza csntorna ten'ekér,t. Rendkívül részletes, 
a legkisebb víziolyásokat is fIOltünteti. Pontosságbnn felülmúlja a magn korál. 

A legszebb magynr kézirntos térkép. 

215. Kiss József: "Dieser Protil und Grund Risz nach dem 
Nivaux General bearb. ü.Jurde von Joseph 'i.'on Kiss als Stitter und 
Ertinder eben diese Francisci Canals. " - 1793. - 1000 öl 52 mm), 
(kb. 1 : 36400). - 286 >( 59. - Sz. - É. 

Sz. K. T. - Ta 1967 
A Ferenc-csatorna tervének részletes térképe, annnk hosszszeh'ényével 

együtt. Tartalmazza a csatorna környékének minden régi \'jziolyását és álló
\'izeit is. Acsatornaten' felméré:-:i adatai be vannak jegyeZ\'e. 

A hosszszeh'én)' a Dunától a Tiszáig tartalmazza a zsilipeket, a két 
folyó legmagasabb és legalacsonyabb \'ízállási szintjét, a terep profilját. 

Részletes jelmagyarázat. 

216. Lichtenstern, Josephus; "Comftafus Bacsiensis, Ungarice 
Bács Vármegye ei Germanice Bafsclzer Gespansclzatt, ex opfimis 
recentioribusque Obserz.'afionibus ac lzuclIsque par/im ig!1otis JHat1u
ducfionibus designafus. " - 1793. - 1 ném. mi (=21 mm), (kb. 
l : 353300). - 57><46. - 1\\.. - É. SZ. K. T. - Tm 3299 

Bács m.legelső térképeinek egyiké. Rendkídil gazdag \'ízrajzzal. A Duna
Tisza minden ősi kanyarát, fattyúágát, sziget ét még eredeti álln]lotban ábrá
zolja .. \\i\'el a \'ízrajzi elemeket tíilméretezi, igen részletesen rajzolja meg. 
Rajta \'nnnak az egykori mocsán-idékek, tavak, a folyók rhhelyei, kikötői is. 

217. ,.Situation Plan von Bacser Comilat, dm'in die Vereinigung 
der Donau mit der Theis Illitfels eines Schittar/s Canals Clngezeiget 
wird." - XVIII. sz. 2. jele. - l\\n. -- 22.5 >< 37. - Sz. - É. 

Sz. 1(. T. -- Ta 56 
A Duna-Tisza köze déli felének vízrajzát adj,:. A Ferenc-csatornának 

alighanem elsö ábrázolása ilyen kis méretű térképen . 
.\émet nyelvű jelmagynrázatában a Duna és Tisza szintjére, a csator

nára, annak hosszúságára st b. \'onat kozó számszeríí ad atokat közöl. 
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218. "Plan der niiclzst der Paschgall lVI iihle liegenden und zufolge 
Auftrages . .. Theile geiheilten 9. Ri.ickischen IFiesell," - 1835. 
100 öl (= 50 mm), (kb. 1 : 3790). - 68,5><52,5. - Tr. - É. 

F. L. - PIA Z 16 
A Rákospataknak az egykori Paski\l-malom körüli szakaszáról ieh'elt 

térkép az eredeti \'ízrajzi állapottal. 

219. "Szem' Lőrin/zi puszta." - XIX. sz. közepe. - 1200 öl 
(= 156 mm), (kb. l: 14700). - 77><62. - Sz. - S, 

Sz. K. T. - Ta 1798 
!-Iomokszentlőrinci-pu5zla, Szalkszentmárton határában (Pest m,) a 

határbeli szikesLn'nkka!: :\agy Fejér Szék, Kis Fejér Szék s több egykori 
vízfolyással: Kis Kígyós, \'alaminl nagy nádasokkal. 

220. [A Nagyhörös határábun folyó Körös-ér szabályozási ferí..'ei.] 
XIX. sz. közepe. - ,\\n, - I - 6. - 185 46. - Sz. - S. 

P. L. - Pest /llegyei .. -'egyes térképek 12 
,\\érnöki rajzok. Egy fötérkép és hal melléklet. 
,.\nnyira rongált, hog:,' mértékarányát nem lehet megállapítani. 

221. Gere Zsigmond: "Tass helység Izotáránoh T ér!?épe." 
1848. - 800 öl (= 280 mm). (kb. l : 5400). - 137x75,5. - Sz. - É. 

P. L. - Pest megyei úrbéri térképek 126 
Kataszteri típusú részletes térkép, amely Tass (Pest m.) község hatá

rának régi YÍzrajzi elemeit (Bak-ér, Borjú-tó) is feltünteti. 

IV. TISZAVÖLGY 

t. Tisza 

222. (Mikoviny egyik tanítványa): "Mappa C0171itatus Vgot
siensi s Methodo A stronom ico-Geomefrica cOl1cinnata." - 1750 körül. -
5 ném. mi 223 mm), (kb. 1 : 166 OOO). - 54 X 37,5. - Sz. - É. 

SZ. K.. T. - Ta 1525 
Lgocsa m. legkorábbi térképe a Tisza itteni szakaszának szabályozás 

elötti \'ízrajzá\-al. A Borso\'a alföldi szakaszáúak több elágazását, szigetét 
és fatiyúágát tünteti fel, továbbá egy-egy ma már nem létezö tayat a szom
szédos Szatmár megyében SárköznéL ,\\áramaro, megyében pedig Lipcse 
fölöt t. 

223. (Mikoviny egyik tanítványa) : "Mappa Comitcdus Szolnok 
Exterior lilla cum Cumania Majore /VIe/hodo Astrollomico-Geomet
riCCI cOl1cillllafa." - 1750 körül. - 7 lT'agy, mf (= 198 mm), (kb. 
295 :300). - 52><40. - Sz. ,- S. Sz. 1(. T. - Ta 1574 

Szolnok m. és a I\agykunság elsö iopográi:ai túképe a szabályozás elötti 
eredeti \'ízrajzi hálózattal. !\ü!önö5en becsesek rajta a Tisza és a Körös 
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eredeti kanyarai, az egykori Tisza-szigetek, \'alamint a megyében több olyan 
dúolyás, amely ma már nem létezik, 

Jelmagyarázata latin, földrajzi hosszúsága a pozscnyi meridiántóJ. 

224. [A Tisza szakasza Tiszafüred és SZEgEd !jözött.j - XVIII. 
század közepe. - ,Vin. - 40X49,5. - Tr. - E. 

Sz. K. T. - Ta 27 
A Tisza ősi állapotát ébrázolja kanyarainak átvágása nélkü!. Baloldalán 

a bel öle kiszakadó iattyúágak \'ízfolyásai\'al s a baloldali területek régi 
vízrajzá\"al (Mirho, Berettyó, Körös, Kenyeka, Száraz-ér), valamint a Maros 
alsó szakaszá\'al. 

!\em pontos. l<ezdetleges munl,a, 

225. Hankus, Johann: "Plan des Ugotscher Comitats. " -
1787. - 2400 öl (= 120 mm), (kb. 37900). - 36/<24,5. - Sz. - É. 

Sz. K. T. - Ta 8 
Cgocsa megye egyik legelső térképi ábrázolása ct Tiszának a szabályozás 

elötti eredeti iolyásá\'al, az összes kanyarokkal és szigetekkel. 
A Borso\'a és a Túr folyását nem rajzclja \'Égig, 

226. Weiss István: .,Uebersichts-Karfe des Theiss-Flllsses 
vom Ursprung bis zur l'vfündung in die Donau nlit Darstellung des 
Standes der Reglllirungsarbeiten an diesem Flusse." (Wien, Reifien
stein nyomása.) - Kb. 1861. -:- 1 Zaj] (= 5000 öl). (kb, 1 : 351 100). 
- 4. - 93x 122. - L. - E. Sz. K. T. - Tili 4631 

A Tisza egész hosszúságát, a meJlékiolyók közül a Nagymihályi, Cngvár
Munkács-Szi nyér\'áralj a-N agyvárad- Tenke-Borosjenő-So borsiil községekig eső 
szakaszokat ábrázolja, Feltünteti a megtett és ten'ezett átvágásokat, tölté
seket, ártereket és a Tisza árvizétől védett területeket. 

Igen szép szines litografia, 

227. Weiss István : "Átnézet i térképe a Tiszavö!gyének eredetétől 
a Dunáig." (Bécs, Reiifenstein nyomása.) - Kb. 1861. '- l zo11 
=1600:), (l<b. 1: 116600). - 15. - Egyenként 75>:59. - Sz.
L. - E. Sz. K. T. - Tm 6553 

Az egész Tiszavölgy első magyar térképe, amely már az első tiszai fel
mérések alapján készűlt. Igen nagy értékű lap, amely a Vályi-iéle nagy tisza
völgyi térkép megjelenéséig évtizedeken át tőltötte be feladatát. 

228. "A Közép-Tiszánal? átnézeti térképe a Tisza-körösi hajózási 
és önfözési csatorna számára 1862-ig I?eletkezett terc'el? szerinti csatorna 
vonalak/w!." - 1867. - 20 OOO 01 (= 104 mm), (kb. l : 364600). -
43 >< 63. - L. - É. - Rohn és Grund (Pest) litografiája. 

Sz. K. T. -- Tm 4226 
Összefoglaló térkép, 
A Tiszának Sárospatak és Csongrád közti szalwszán létesítendő csatorna

tervek átnézete, 

229. "A Közép Tiszának átnézeti térl,épe a Tisza-/?örösi hajózási 
és öntözési csatorna számára 867-ig l?cltezeit tercek szerinti csatoma-

4 A Inagyarorszügi kéziratos YÍzrajzi térképek·katalógusa 1867-ig 
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vonalak/wI." (Litograi,ílta Benkó 1\.) - 1867. - 20 OOO öl (= 130 
mm), (kb. 291600). - 45 63. - ;'v\. 

Sz. 1(. T. - Tm 4226 
A Tisza Íol:;ó Sárospatak és Csongrád közé eső szak[:sza, valamint a 

Bodrogköz és il Körös\'idék lecsapoló c:,atornahálózata. 

2. A Tfsza felvidéki melIékfolyói 

230. (Mikoviny egyik tanítványa) : ,,lvlapfJCl COlllitafus Abauj
variensis Methodo Asfronolllico-Geolllefrica concinnata." - Kb. 
1750 körül. - 5 ném. mf (= 215 mm), (kb. 172 500). - 42,5><54.
Sz. - É. Sz. 1(. T. - Ta 1583 

Abaúj m. legelső térképe, az eredeti vízrajzi helyzettel. Ábrázolja a Tisza 
eredeti kanvarait is Toka: és a Hernád torkolata között, továbhá a Ronvva, 
Tarcal, Hernád, "Bárson'yos". "Ida" folyók folyását, valamint az eg);kori 
"Kanyoptha" tavat. Az utóbbit más térképek aligha tüntetik fel később. 
Feltünteti a vÍzimalmokat is. 

Jelmagyarázata latin, a földrajzi hosszúságot Pozsony tól számítja . 

. 231. (Mikoviny egyik tanítványa':) "Mappa Comitatus Zemp
liniensis Methodo Asfroflomico-Geometrica cOT1ciT1l1ata." - 1750 
körül. - 5 ném. mi 142 mm), (kb. 1 : 261 200). - 38,5 X 52. -
Sz. - É. Sz, K. T. - Ta 1500 

Zemplénm. első térképe az eredeti vízrajzi helyzettel. A Tisza, Hernád, 
:fSársonyos, Sajó, Bodrog és mellékfolyói itteni síksági szakaszát szabályozatlan 
állapotban ábrázolja. Feltünteti a mocsarakat, valamint· a fenti folyók híd
j ait is. 

Jelmagyarázat latin. 

232. (Mikoviny egyik tanítványa): "iVlappa Comitatus Bor
sodieflsis lvlet/1Odo Asfronomico-Geomefrica concinnata. " - 1750 
körül. ---: 6 ném. ri1f (=c 149 mm), (kb. l: 298700). - 53X42,5.
SZ. - E. Sz. K. T. - Ta 1580 

Borsod m. legelső térképe, az ottani Tiszaszakasz, Sajó, Eger eredeti 
vizrajzi képével. Különösen érdekes a Sajó torkolati szakasza, ahol a Sajó 
két ágán és aHernádon ki\'ül még egy Bársonyos nevű folyó is torkollik, 
a .balparton pedig egy Hortobágy nevű folyó. Több, ma már ismeretlen folyó
ne\' is szerepel a lapon, pl. Csincsa. 

Jelmagyarázata latin, délköre Pozsony tól számítva. 

233. (Mikoviny egyik tanítványa): "Mappa Comitatus Ung-
vár." - 1750 körül. - 5 ném. mi 163 mm), (kb. l : 227600). -
53,5 >;41. - Sz. - É. Sz. K. T. - Ta 1522 

lJng m. legelső térképe. A Tisza itteni szakaszának, valamint az Ung, 
Lato~ca, ,Labore folyók síksági szakasza eredeti folyásának legelső ábrázolása. 
Az Ung tolyó Ungvárt szigetbe zárja. 

Jelmagyarázata latin, a íöldrajzi hosszúság Pozsonyt ól. 
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234. ,,/Vfappa Cumi/ai us Bereghiensis. Me/hodo astronomico
geometrica cOllcin/lata." - XVIII. sz. közepe. - 6 ném. mi (= 120 
mm), (kb. l : 370 OOO). - 48,5 36. - Tr. - S. 

. Sz. K. T. - Ta 20 
Bereg m. eredeti kézirat i lapja a legkorábbi időkböl a szabályozatlan 

vízrajzzaL Kezdeilegessége és a vízrajzi nevek hiánya miatt nem nagy értékíí. 

235. Budinszky János: "Charte des Beregher Cornitats, geomet
risch allfgenul7l1nen .. ,'· - 1787. - 3200 öl (= 158 mm), (kb. 
l : 384 OOO). - 21 ~<31. - Sz. É. Sz. K. T. - Ta 17 

Bereg m. legelsö összefoglaló térképe az egykori összesvizíoiyásokkal és 
állóvizekkel. A Szernye-mocsár elsö megyei térképi ábrázolása. Kis méretei 
miatt részideket nem mutat. 

3. Körösök, Berettyó, tiszántúli mocsarak 

236. (Mikoviny egyik tanítványa): "Mappa Comitatus Béhe
siensis Methodo Astronomico-Geomefrica conciflnata .... - 1750 körül. -
7 ném. mf (= 137 mm), (kb. I : 379100). - 49,5;:<40. - Sz. - É. 

Sz. K. T. - Ta 1577 
Békés m. eJsö helyrajzi térképe igen becses régi vízhálózattal. Becsesek 

a szabálvozatlan Körös és Berettyó eredeti folvása. továbbá a már ismeret
len egyl<ori \'ízfolyások, pl. Szarvasér. Kurut: a régi Ördögárok. valamint 
számos régi mocsár. 

Jelmagyarázata latin. A földrajzi hosszúság Pozsony tól. 

237. (Mikoviny egyik tanítványa): "Mappa Comi/atus Zarall
diensis /VIe/hado Astronomico-Geometrica cOllcinnata." - 1750 
körül. - 7 ném. mf 204 mm), (kb. l : 254600). - 52 >~ 41. -
Sz. - É. Sz. K. T. - Ta 1599 

Az egykori Zaránd m. legelsö térképe az eredeti vízháJÓzattal. Különö
sebben érdekes rajta a Fehér-Körös, Fekete-Körös és a Tőz vízfolyása között 
egykori vízrajzi kapcsolat. 

Feltünteti e folyók egykori vízimalmait is. 
Jelmagyarázata latin. 

238. Mogyorossy Antal (Copi~vit) : "General Plan des in der 
B ischöflichen H errschaft Grosswardein gelegenen warmen B aades." -
1767 körül. - 360 öl (= 260 mm), (kb. l : 2600). - 61 X40. -
Sz. - É. Sz. K. T. - Ta 1694 

A Nagyvárad melleti Püspökfürdö térképe a melegta\'akkal, azok le
folyásával és a levezető Pece-patak ("Pentze") itteni szakaszának ábrázolásá
val. 

j\\ellékletben a fürd őröl részletes német leír2s. 

239. [A tiszántúli mocsarah.} - XVIII. sz. 2. fele. - 4 magy. mf 
(= 120 mm), (kb. l : 278400). - 47x37. - Tr. - É. 

. Sz. K. T. - Ta 30 
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Békés, Bihar és, Szolnok megye egy részének térképe az ottani mocsarak 
ábrázolásá\'al. Az Er, Berettyó, Hortobágy, Feketekörős, Fehérkőrős stb . 
.kisebb Yízfolyások a partmelléld mocsarakkal. Vízrajzi ne\'eket nem tartal
maz, csak a folyók vannak megnevez·;e. 

240. Mezeő Cyrill: .,Planum Lacus Etsediensis láp didi cum 
circum jacentibus possessionibas, earulllque confil/is el mOllumentorwn 
J'uderibus, partibus dem fluL'iorum Tybisci, Samusii, et Krasznae 
geometrica assumlulIl." - 1783. - :\'in. - 59,5 41. SZ. É. 

Sz. K. T. - Ta 103 

Az Ecsedi-lá!) egész területének térképe, észak felé il Tiszáig, keletre a 
S,zamosig, dél felé Nagykárolyig, nyugatra ,\íátészalkáig terjedő terliletiel. 
Abrázolja a I<:rasznának a lápon át \'aló folyását, a lápban képzet! la\'aival, 
todbbá a láp és a Szamos kőzli \'ízrajzi kapcsolatot. 

A lápnak egyetlen térképe a XVlJI. sz.-ból. 

241. Vitalis István: "Mappa designans Plagam COf1tro,."ersam 
inter Praedia Balsa et Etseg in J. Com. Békes situa/am." - 1800. 
körül. - 900 öl 116 mm), (kb. 1 : 14600). - 64 x45. - Sz. - É. 

Sz. K. T. - Ta 1727 

Bucsa és Füzesgyarmat (P:ékés m.), valamint Dévadnya (Szolnok m.) 
.közti \'itás terület, a Berettyó, Agér, Töviskes df'!rék-ér ÖSSZefutásának bonyo
lult \'ízrajzá\'al, niamini az ezektől keletre eső lápság eredeti állapotával. 

242. Tessedik Sámuel: "Mappa exhibells inul/dafiolles eru.p
fiol/e Clzrisii Velocis per Kutas, Begyer et Csi/?et-ér CQusatas, et CClI1a
lem Szeghalmiensem inundationis aqu.as deducentem cum prospectu 
hujus geometrico atque sedione transversa ... per Geometram Samu
elem Tessedil? delienafa . . reduda per Josephutn Losonczi ... " 
(Karacs Ferenc metszete.) - 1815~ - 1000 öl (= 215 mm), (kb. 
1 : 8810). - 93X47. - Sz. - E. Sz. K. T. - Tm 4333 

A Fehérkörös árterületének igen részletes térképe a legl;isebb folyó és 
.áIIóvizekkel, továbbá a szeghalmi lecsapQló csatorna tervé\-el és metszetével. 

A térkép nem az idősb, hanem az ifjabb Tessedik Sámuel mű\"C. 

243. (Huszár Mátyás): "FllWii riíJi paludes stagna derelicti 
ah'ei regionis Crisiorum. Per regium supremam hydrau.lico aedilem 
directionem," 1828. - 10 OOO öl (= 130 mm), (k@. I : 145800).-
128>< 154. - Sz. - É. Sz. K. T. - Ta 1067 

Huszár :\íátyás \"ezetése alat! az Orsz. Vízépítési Igazgatóöág által készi
iett nagy \"ízrajzi feh'étel, amely az egész Körös\'idékre, a Berettyó, Sárrét
mocsár területére terjed ki. 

Igen értéke;; iap. 

244. Bodoki Mihály-Tóth Sámuel-Fidy imre: "Ezen l7lappa 
szerén t a Berettyó és Hortobágy kiáradásai által Cl. füzesgyarmati, szeg
halmi, déíJQ'[Jányai lzatárokban és a bucsai, cséfányi s ecsegi puszt6kban 
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el boríttat n i szokott földekne!? lwlda!?ban ,-,aló feljegyzése." - 1832. -
4000 öl 207 mm), (kb. 1 : 36600). - 72,5 >( 51. - Sz. - É. 

Sz. 1(. T. - Ta 151 
Igen értékes régi \"Íz:-ajzi dokumentum részletes számításoHal. 

245. "Hosszúfok Sebes!?örösi és llosszúfol? Fekefekörösi !zydrau
!icai egyle/el? töltés rendszereine/? átte/?Íntési tér!?épe." (J. 1\\. Frank 
nyomúsa, PesL) -1852. - 1" 4000°), (291 600). -23./30. - L. 

Sz. 1(. T. - Tm 4054 
Az Okány és .. \\ezüberény községek közötti csatorna és' töltés iliteidntési 

lapj a, 

246. Verne r Ferenc: ,.Átnézeti tér/?épe a !?á/wfo/d társuícd benső 
vizei lecs~lpolásálla/?" (Pest, Walzel Il\omása.) - 1856. - 5000 öl 

86 mm), (kb. 1 : 110200). - 64 '41. - M. - É. 
Sz. 1(. T. - Tm 4232 

,'I. Békésszentandrás Os Szentes közötti 1\ ákaioki Társula! terü!etén lévő 
\'ízerek [s \'ízálIások lecsapolásának térképe. 

4. Maros 

247. (1\'likoviny egyik tanítványa) : .,lvlappa Comitatus Csona
diensis i\Ieflzodo /1 sfronomico-Geomefrica conCi/lIlClla." - 1750 
körül. - 10 ném. mi (-= 217 mm), (kb. l : 341 900). - 50,S ;j9.
Sz. - É. Sz. 1(. T. - Ta 1579 

Csanád m. el:;;j térképe eredeti \'ízrajzza1. A ,\iaras és Tisza sza bályo
zatIan állapotában \',ll1 ábrázolnI. A .\iarosban számos apró sziget fekszik. 
Különösen értékes az .. \rad és Pécska közti ,\íaros-fatlyúágból kiágazó és a 
T iszá b a vezetö Szárazér r aj za, 

Jelmagyarázata latin, iiildróljzi hosszüsága Pozsony tól. 

248. (Mikoviny egyik tanítványa): "JVlappa Comifaius Ara
diensis Cili Incorporata est Districtus ZGrandiensis una cum Disfridu 
Borosienőiense Methodo A stroliomico-Geomefrica concimzata." -
1750 körül. - 10 ném. mt 295 mm), (kb. 1 : 215500). - 49,5>( 
38,5. - Sz. - É. Sz. 1(. T. - Ta 1582 

Arad m. legelső térképe az egykori Zarándi. és Borosjenői kerületekkel. 
Amegye si!,sági felének eredeti vízrajzi állapota. Erdekesek a Fekete- és a Fe
hér-Körös, meg a Tőz folyó közötti bonyolult vízrajzi kapcsolatok és bifur
kációk, valamint a :\íaros eredeti kanvarai. Van néhány ma már nem létező 
vízf oly ása is, pl. Csigér. Ábrázolj a a "hi mal moka t. -

Latin jelmagyarázat. . 

v. TEMESKÖZ 

249. Hilscher: "Plan de Temesvar. " - 1738. - 400 öl 123 
mm), (kb. l: 6160). - 61 X46. - Sz. - É. 

Sz. 1(. T. - Ta 1676 
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Temes','ár erődmü\'einek térképe a környék igen részletes \'ízrajzá\-al. 
A legkisebb részletekbe menően feltünteti a Bega minden természetes folyását, 
és az erődítés érdekében készített mesterséges medreket, árkokat, \'alamint 
a mocsandwt, szigeteke! és nádasokat. 

250, Br. Ripke: "Pars Comiíatlls Temeséwiensis," - 1739 
körül. l\\n, - 122/57, - Sz, - É, 

H, T, - H, Ilf. d, 1388 

..\, Tisza és az ,\ldu;;a közti terület igen részletes \'izrajzi térképe egy 
1739-i katonai '11Lí\'elE:Ítei kapcsolaiban, Tartalmazza a Tisza ?\agybecskerek 
alatti szakaszát. a Duna Szalankamen és Chlado'.'icza k,jzijtti szakaszát. a 
Szá\'a iorkolilti szakilsz<Í\. \'"Llmint a Temes és melléb'izei nlOc,arainak 
igen részletes ábrázolását. 

251. "Mappa Bonotus Temesiensis," - Kb. 1760. -,4 magy. mi 
84 JTl,m). (kb.' l : 397800). 44.5 58. - Sz. - E. 

. Sz. K T. - Ta 1572 

Topográiiai kézirnios térkép igen gazdng, eredeti vízrajzzai. Igen rész
Jetesen tünteti iel " Délvidék római sáncainak hálózdál. Területe a :\\a
[ostól az Aldunáig. a Tiszálól Hunyad megyéig terjed. ,\ Ti.<za eredeti 
kanyarai, mocsarai és az egykori :\libunári-mocsár, a Bega és Temeo eredeti 
folyása értékes rajta. A Temes csatornáját már ábrázolja. 

252. [Telllesi Bónság térképe.] - K,b. 17~8. - 1600 öl ( 64 
mm), (kb. l: 474(0). - 56 >A3. - SL. - E. 

Sz. K. T. - To 1546 
Részletes és eredeti \'ízrajza a Tisza, Duna, Bega, Temes, I\aras itteni 

szakaszának. \'alamint a mocsaraknak, A mocsár-területeken több csatorna 
\'an, így a J ózsef-csatornn, to'.'ábbii más csatornák ásásuk é\'ével jelezn: 
1753-54, 1750, 1766-67. 

A térkép a Maros és a Duna, a Tiszn és Hunyad megye közti területre 
terj ec! ki. 

253. [A Temesi bánság térképe.} - Kb. 1770 körül. -) magv. 
mf (= 216 mm). (kb. l: 154600). - 88x72. - Sz. - E. 

Sz. l(. T. - Ta 385 

A .\\aros, Tisza, Aranka, Temes, Bega, Berza\'a, Karas, i\éra, Duna 
bámulatosan gazdag vízrajza, teljes részletességgel, \'alamint a már el
készített csatornákkal, az utóbbiakon feltünteh'e a csatornák készítési idő
pontját. 

Igen értékes r6gi \'ízrajzi helynevei is vannak. 
i\éme! jelmagyaráza!tnl. 

254. Kringlstein (?) : [A Bánságtér/?épe.} - 1787. - 20 OOO öl 
(= 60 mm), (kb. l: 632 OOO). - 47x51. - Sz. -

Sz. K. T. - Ta 162 
Igen értékes vízrajzi áttekintő térkép a Tisza ottani egész balparti 

mocsárövezetével, az Alibunári-mocsárral, az Aldunát kísérő 'mocsán'ilággnl, 
a Bega és a Temes eredeti mocsaraival, valamint 2Z Aranka folyásá\'al. 

A szabályozás előtti \'ízrajzi állapotot tünteti fel, csak még a Bega
csatorna \'an meg, 
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255. Braun Frigyes-Mogyoróssy Antal: "Das Temeser Comi
.tat." - XVIII. sz. \·ége. - 5000 öl ( 65 mm), (kb. 1 : 14500). -
69 ><90. - Sz. - É. Sz. 1(. T. - Ta 384 

Részletesen ábrázolja a vízrajzot a Bega szabályozását kö\·etö évekböl. 
A Bega-csatorna ("Canal Josephstadt") rr:ár megvan rajta, de a Temes, 
Karas és az Alibunári-mocsár még eredeti állapotában \'an ábrázoh'a. Igen 
sok eg\'kori kisebb tm'at is ieltünlel. 

;;emel jelmagyarázatlal. 

256. "S if aalioll s Plan c'on der Geflend cl!?r ,'VI ú ndu n o: de s Il!?ues 
Canals be!) Curlia," - XVIII. sz. \,Jge. _ 100 öl ( ~ 148 mm), 
(kb. 1 : 1280). - 69,5>~72,5. - Sz. - E. 

Sz. 1(. T. - Tu 215 
A Bega-csülorna egyik torkolati szaka~zának helyszínrajz,!. toyábbá e 

szakasz alaprajza és hosszmet.<ozete. a len'ezett z3i1ipek részletes ten'é\'el. 
:':én1et I11agyarázat. . 

257. Fremant. lvlaximiIiam-Kostka. Johann: .. Plan über die 
ill dem Temes~'([rer Boncd ['on Jo/zrelli 1761 bis 1772 nach Pro;ect 
des . .. Ciusgefiihrie grosse l?önigl. CCl/wl Arbeií!?n." 1805. - 6ÖOO 
.,Fort. Klafter" ( 166 mm). - 88 66. - Sz. - É. 

Sz. 1(. T. - T cl 203 
A Temesi Bánság lerületén 1761-72 között \'égzett csalornázási munká

latok részletes térképe, az egyes csaternaszakaszok elkészítési idejének be
j egyzésé\"el. 

Történeti szempontból igen értékes ábrázolás. 

258. Bellmond, Anton: "SitUOfiOIlSP[O!/ C'OI1 der Lage des U7eis
sen Morastes llnd seiner Scl7iffbarl7lachun{{ Aus del7l Archic'e der k. k. 
Bana/er Grenz Buu-Direction." - 1830. - 800 öl 127 mm), 
(kb. I: II 900). - 68.5)(47. Sz. - É. 

Sz. 1(. T. - Ta 1200 
A Tisza és _ Bega-csatorna közti Fehértó lecsajlolási és hajózhat6\'á 

tételének terve Ecska község határában, Torontál megyében. 

259. Petrovics, Paul: .. Obersichf s/wrte ['011 der siidlichen Ilnd 
grösserel1 Hálfíe des Tel71eSL'Clrer Bana/s." (Wien.) - 183G. - 15 OOO öl 
(= 43 mm), (kb. I : 220400). - 71 60. - j\\. - É. 

Sz. 1(. T. - Tm 4723 
A Temesi Bánság déli részének csatornázási és mocsárlecsapolási terve. 

HosszmetszetteL keresztmetszetekkel és leíiásokkal. 

260. Petrovics. Paul: "Obersichts-l(arfe con der südlichen und 
grösseren Hülf!e des Temesc'orer Banals ... " (Generalquarliermeister 
litograiiája.) - 1835. - 15 OOO öl (= 122 mm), (kb. 'l : 233 100).-
73><45. L. - É. Sz. 1(. T. - Tm 4801 

:\ Temesi-, Berza\'a-, Teréz-csatornák és az r\libunári-mocsár lecsapolásá
nak részletes térképe, a csatornák építési é\'é\'el, \'alamint a vidék teljes 
vízrajzávaL Feltünteti a csatornák hossz- és keresztmetszetéL 

Részletes magyarázattal. . 

55 



Ka raJlOr BeHrepCI<:HX pyI<:OllHCHbIX rHAPorpaqmqeCKHX KapT 
,11,0 1867 rOAa 

CTapllHHble reorpatjJll'IeCKlle KapTbl l3IlyTpeHl!lle, Ky.lbTypllhle 
!l IICTOpll'IeCKlle FpO.\le IIX t.;eHHOCTll 3ac.1Y)!{!lBalOT OCOoel!I10e BHll.\lafme 
c TO'IKIl· 3peHII51 I1X .\\llorO'IIIC.lellIloro npa I,TllqeCKOro 3agalIlU!. OcooellllO 
IIHTepeCHbI B TaKliX Tepp!ITOPllHX Kal, Bellrp!UI, r.:(e OOBa.l0Bafllle II OCVllll!
TC:JbIlLle paOOTbI 3a nOC.legffee CTO.leTIle 3aBoeBa.l11 OT BOg51HbIX TCppllTOpllll 
nOtfTII tITO 3,5 IIIII.l:J1lOIIOn reKTapon TeppllTOplllr .:(.151 Ky.lbTypLI. B aHTpo
nO.lonltfeCKIIx II apxeo:lOrlltfeCKIIX IIcc.legoBaEl15Ix Bogox03HlIcTBellllblx 
n.lal!!I]JOBl(aX, rpyllToBegeIIHL1x pacc.le,éloBaHII5IX II T. g. OKa3bllJaHlT OO.lb
WyIO nO.\lOmb Te reorpaqlIltffCI,lIe KapTLI, I,OTopble nOKa3bIBalOT nO.lO)!{eHl1e 
TOll TeppllTOpI!II, r,éle rll.:(pan:JI!tfCCI(lle paOOTbI eme He Ha'IaTbl. reorpa(jl!!
'IeC!(lle FapTbl COXpall51e.\\LIC .OT 17 19 CTO:JeTII51 n pa3.lllt:rHLIX neHrepcKllx 
Ollo:lI!OTeKaX II apxlmax, eme go CIIX nap Ile KaTa.lorIl3IIpoBaJILI. Bogo
X0351lICl nelIlIbIlI Haytfllo-l1cc.lc,élOBaTc:lbHbIH HHCTIITyT OCTaB:15leT aHHO TII
pOBaHHLle 3ar.laBlI51 c pyFomlcIIL1x reorpa(jllltfeCKIIX KapT, K010pble CO:lep
)KaT rlI,élpOrpaqlll'IeCKlle .:(aIlI1L!e (HY)!{110 nOlIlDIaTb C:10130 "rllgporpaqJII
'IeCl(lllI" Il nOllIlO)\ C)lLIC:le C:lOlla) 11 B.\leCTe c TeIll paglI nO.lHOCTII l{aTa.lora, 
6epeT B lIero iJaIlI!ble 113 PC;.lI(OCTIIbIX reOrpa(pll'IeCKIIX KapT nbI;IallllbIX B 
netfaTIJ. C ;.lpyrolí CTOpOHLI He 3aJJll~\aeTC51 c TaKII.\1J! KapTorpaqlIitfCCKIDIJ! 
paOOTa.\lll, h:OTopb1e He onllpalOTCSI Ha i\\eCTHble I13~lepeHII51, !(aK BOOOme 
Bce pa60TbI ;10 XVI BeKa. COOIlpaHlle ,\1aTCpHa.1013 n03TO:'ly 3aKOHtJlI:JOCb 
1867 1'0,'\0.\1, nOTO.\ly tfTO Torlla HauanaCb Ca,\lOCTOHTe.lbHaH ar,\1I1H11CTpal.\ll5I 
neHrepC!(oro .\lI1l!IICTepCTBa. Hawa 0pOlllIopa OXBaTLll3aeT TO.lI..!{O nepBylo, 
MeHbmylO 'laCTI.. .\laTeplla.la, nOíJPOUl!oe OObHCHCI!Ile OIlO.lllOrpaqlIl tlecKIlX 
;JaHllbIX yKa3L![Jae~1 Fa 8 CT p'aI!lI l.\e lIa .laTIII!CKO.\\ 513LIKe, O rpynnl1-
p08aIIIIIl .\18TepIlU;la !H[(!lOp)1!lpyeT KOHTyplIa51 KapTa pa 6. CTpaI!llUe. 
113 ,élByX HallGO.lee IlIrTepeCIlLIX reorpaljJIl4eCI(IlX KapT cooomae.\\ He!(OTOpble: 
~"l111 B tjJaKCl'Mll.le. 
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Catalogue des hydrographiques manuscrites en Hongrie jusqu'il 1867 

Les cartes anciennes - outre leurs valeurs internes, historiques et cultu
relles - meritent une attention Sljéciale au point de \'ue de plusieurs problé
mes pratiq ues. Elles sont particulierement précieuses dans un pays, olI - comme 
en Hongrie - au cours des JOO ans passés, Jes travaux de drai
nage et de la protection contre l'inondation a\-aient conquis SLlr l'empire de 
l'eau un térritoire de presque 3,5 millions d'heciare pour la culture. 
Pour les recherches anthropogéographiques, archéologiques et géophysiques 
aussi bien, que pour les projets d'économie hydraulique, ces cartes pretent 
une aide remarquable en nous présentant la situation de ces térritoires avant 
la régularisaiion. 

Les cartes de X VlI -XI xe siecles, gardées dans les di\-erses bi blio
theques et archives de la Hongrie ne sont pas encore mises_en ordre d'un 
catalogue compIet. C'est pourquoi l'Institut de Recherches d'Economie Hyd
raulique s'occupe de dresser un catalogue des descriptions annotées sur les 
cartes manuscrites, qui renferment des données hydrographiques - dans 
l'accepiion la plus large du mot - tout en éiablissant, pour étre compIer, 
la liste dés caries imprimées, mais rares. D'autre part l'Insíiiut ne s'occupe 
pas des oeuvres cartographiques íaites sans arpentages sur ia place, telles 
qu'en génerale les cartes d'avant le xvre sieele. Le recuei! de matieres se 
termine par 1867 étant cette année le commencement de l'administration 
ministerielle indépendante en Hongrie. 

Noire présente publication ne contient que la premiere - moindre -
partie de la matiere, celle des musées et des archives de Budapest exceptées 
les Archives Naiionales. 

L'explication détaillée des données bibliographiques se trouve en latin 
page 8. Sur le groupement de la matiere on peut se renseigner il l'ébauche 
du page 6. Nous présentons des parties 'en fac-similés des deux cartes plus 
ntéressantes. 
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Katalog der hydrologischen Landkarten-lVianuskripte in Ungarn bis 1867 

Vom Gesichtspunkte zahlreicher pra!discher Auigabcn \'erdienen die 
allen Landkarten ausscr ihrem inneren, kulturellen und historischen 
\Verte - eine besondere Aufmerksamkeil. Sie sinc! \',-erh'oll \'ornehmlich 
aui einem Gebiete, wie Ungorn, \\"0 in Laufe eler \'ergangenen 100 Jahre eine 
Fliiche \'on nahezu 3'5 Millionen l-Iektar c!urch den Wasserschutz und die 
E n t \yasserungsarbei ten \'om R eiche eles \\ -,,5sers iür die I\ ul tur ero bert 
\\"urde, Für antropogeographische und- orchaologische Forschungen, \\'osser
\\"irtschaitliche Planungen, pedologische 1'I1lersuchungen us\\'. bieten die 
Landkarten. die den Zustand dieses Gebietes \'or den Wasserarbeilen dm'stel
len. eine grosse I-Ime, 

Die in \'erschiede'nen ungarischen Bi bliotheken unel Archinn a ufbe\':ahr
ten Landkarten \'on den XVII-XIX, J ahrhunderten sind bisher nicht aus
iühr!ich katalogisiert. Du?ch die \\'issenschaitliche Forschungsanstalt iür 
\Vasserwidschait \\'irc! c!aher eine annotierte Aufnahme c!er Überschriften 
oli jeneI' handschriitlichen Landkaden enlworien, die hydrologische Angaben 
(im weitesten Sinne des Wodes "hydrologisch") enthalten: der Vollsrandlig
keit halber \Virel ein Verzeichnis der angaben der im Druck erschienenen, 
aber seltenen Landkarten geführ!. Dagegen beiasst sich die genannte For
schungsanstalt nicht mit cen kartographischen Werken, die sich nicht auÍ 
Felduntersuchungen stützen, so wie die Karten im allgemeinen \'or elem 
XVI. J ahrhundert angefertigt wurden, Die ,\íaterialien;ammlung schliesst 
aus dem Grund e mit dem Jahre 1867, weil die selbstandige ministerielle 
Verwallung in Ungarn in diesem Jahre begonnen hal. 

Unser I-Ieit umbsst nur den ersten, kleineren Teil diiOs ,\íaterials, jenes 
der Budapester !\\useen und Archi\'e mit Ausschluss ries Landes-Archiys, 

Eine ausführliche Erlauterung der bibliographischen Angaben in lateini
scher Sprache beiindel sich auf Seite 8, Eine L'bersicht über die Gruppierung 
des ,\\aterials \\'ird in der I\artenskizze auf Sei te 6, geboten, J e ein 
Abschnitt von zwei interessanten Landkarten ist in Faksimile mitgeteil!. 
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A szerzők névmutatója - Index nominum Auctorum 

Andráss\' AnÍ21 116 
_-\[\'3\' József III 
Balla' Antal 27, 28, 29, 34, 38, 127, 

214 
BeiimoncL Anion 258 
Bandáf;o\:ich 205 
Belm'ich, Antoine 144 
Berger, Joseph 56 
Beszédes J ózsei 12 L 122 
Bodoki ,\\iháh' 244 . 
Böhm Ferenc' 19, 115, 120 
Bralln Frigyes 235 ' 
BflInkala I<árolv 42 
BlIchfeld, Fr. 100 
BlIchield János 185, 188 
BlIdin,zk\' János 2:3;:, 
Bueller. F, 178 
Claus, Franz 45 
Csapó Benj2min 36 
Csel" J oseDh 45 
Czadrav J~nos 180 
Degen 'J a ka b 46, 49 
Denk Ferenc 212 
Dess\' J ózsei 51 
Dole~h ,\\iháh' 77 
Dos! (53 ' 
Dunamérési Intézet Of 

Dzendrey Ignác 126 
Eperjes,y Ferenc 33 
Erhard J. 58 
D'Estopignianills, Johannes 146 
Fidv Imre 244 
FremallL ,\\aximilian 257 
Frivisz Ferenc 71 
Gebler. GlIsta\'us 154 
Gener<il Genie Director 50 
Gere Zsigmond 221 
Győr)' József 132, 165, 169 
Győry Zsigmond 139 
Gyuriko\'its György 100 
Hainits Frigyes 135 
Halász Gáspár 120 
Hankuss, Johann 225 
Hegedűs' János 93 
Hilscher 249 ' 

Hois'taedter 1:33 
H urOSS\' J óz::eÍ 87 
Huszár' ,\\átds 243 
H Li bert. S, 24 
HLilf. Paul 52, 5:3 
Ignáiovits 129 
J acz\'O' G\'ör~v 3ú 
Janl';o~'icli, ,~nioine 183 
John, Carol 21! 
Kainrath bios 92 
Karpe ,\\ihMy 210 
Kataszteri mérnökök 66 
Kanggia 189 
I\a"ser 189 
Ka\'ser. Johann 128 
Kehrn, Guilelmus 138 
Kehrn 142 
Kenedics JózseÍ 98, IllI 
Király G,'ijrcrv 95 
Kis Józsei 23: 35, 215 
Koli<,nk, Stephan 164 
Kostka, Johann 257 
Krev, ,.;, 21 
Kringlstein 254 
Krug ,\iát:;ás 62, 158, 170 
Kubinvi Sándor 88 
bn~h' Ferdinánd 130, 155 
Láng Lajos 192 . 
Lan~gasser Károh' 141, 156, 157, 

(59, 160, 168 ' 
Lauterer 32 
Leonyt, J oseph 177 
Libav Anial 84 
Li b'a,' József 31- 38, 85 
Lichtenstern, Josephus 37,40,41,94, 

216 
Lippay Józsei lIO 
Locatelli. Andreas ! 52 
Madarász József 101 
J\\arsili, .4loY5, Ferd. 6 
Mezeő Cnill 240 
Mildch ,4.dám 205 
:\\iko\'iny Sámuel 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

J8, 20, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 
206, 207, 208 
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M.ikoviny tanítványok 13, 14, 15, 16, 
96, 209, 222, 223, 230, 231, 232, 
233, 236, 237, 247, 248 

Milecz György l 
,~lochy László 61 
j\logyoróssy Antal 238, 255 
Moq uen us József 62 
MüÜer 185 
,\\üller János Gáspár 140 
?\ agy J ózsef 102,' 148 
Peiro\'ics. Paul 259. 260 
Quiis Antal 120 ' 
Redel. Carolus Johannes 17 
R eittér Ferenc 70, 75 
Ripke 250 . 
Sátor Dániel 98 
Schnemann Józseí 48 
Schultz ,\dám 82 
Spaits Istnín 2 

Időrendi m utató 

1670: 172 
XVIII. sz, eleje: 176, 177 
XVIII. sz, első fele: 39, IH, 161, 193 
1726: 6 
1735: 7. 8, 12. 206. 207 
1737: 9, 10, 11, 208 
1738: 24Y 
1739: 250 
1742: 78. 79. 80. 81 
1750: 13: 14, 15, 16, 96, 173,209, 

222. 223, 230, 231, 232, 232, 233, 
236, 237, 247, 248 

1751: 17 
1757: 18 
X\'III. sz. közepe: 19, 20, 82, 83, 

90, 97, 124, 125, 145, 178, 179, 
184. 194. 195. 234 

1760 :21, 22, 21'0, 251 
1767: 23,24, 115,238 
1768: 252 
1770 : 25. 253 
L771 : 102 
1773: l 
1776: 211 
1779: 127, 146, 147, 212 
1780: 2, 26, 98, 103, 104, 148, 180 
1781: 149 
1782: 181 
1783: 27, 92, 196, 197, 240 
1784: 28 
1785: 29, 84 
1787: 30, 128, 150, 225, 235, 254 
1788: 31, 85, 86, 93 
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Spalla Gio. Giuseppe 172 
Suppich 199 
Szabó Istdn 117 
Szalók y Nepo~uk 86 
Szen'anszky Adám 107 
Sztariczkv ',\látyás 196 
Tessedik 'Sámué1 242 
Tomasits János 137. 174 
Tomsich l\látds 72; 73 
Torkos J ózsel 25 
Tóth Sámuel 244 
Trosch, Johann 141, 156, 157, 15g; 
Verner Ferenc 246 
Vitalis Istdn 241 
Vog1 12E 
Vörös László 54 
Weiss ISLván 226. 227 
\Vukasso\'ich, Georg 179 

Index chronologicus 

1789: 32, 33, 129 
1790: 3,1. 35.99. 130. 131. 163. 16'L 

182, 198,213 ' , . , 
1791: 117. 214 
1792: 36, '89, 132 
1793: 3, 4, 37, 94, 151, 215, 216 
1794: 38, 133, 165 
1795: 40, 41. 87, 107, 134 
1799: 135. 174 
XVIII. sz. második fele: 42, 43, 91,. 

116. 126. 162. 183. 217. 239 
XVIII. sz, \'ége ~ 88,' 95,105, 106, 

108, 152, 153, 16G, 167, 168, 169, 
185, 186, 187, 199,200,201,202, 
203, 255, 256 

XIX. sz, eleje: 44, 119, 136, 154, 
175, 190, 191, 204, 205 

XIX. sz. első fele: 63, 64, 65, 109, 
171 

1800: 188. 241 
1802: 189 
1803: 45, 118 
1804: 46 
1805: 137, 257 
1808: 100, 110, 155 
1811: III 
1813: 101 
1815: 47, 242 
1816: 48, 138 
1817: 120 
1819: 49 
1821: 50, 139 
1823: 51 



1824: 140, 141 
1825: 121, 122 
1827: 112, 113, 156, 157 
1828: 243 
1829: 52, 53, 142 
1830: 170. 258 
1832: 244' 
1833: 54 
1835: 192, 218, 259, 260 
1838: 56 
1839: 55, 57, 58, 59, 60, 61, 158 
1840: 62 
1843: 159 
1844: 160 
.1848: 221 

XI X. sz. közepe: 67, 219, 220, 224 
1850: 66 
1852: 245 
1854: 68 
1855: 69 
1856: 70, 246 
1857: 123, 143 
1858: 114 
1860: 71 
1861 : 226, 227 
1862; 72, 73 
1863: 74 
1865: 75. 76 
1867; 77; 228, 229 
1868: 5 
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1. ábra 
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Miko\"iny Sámue!: .\\appa Danubii Cursum, Situmque tam ex eo, quam aliis 
l. Comit. Pesthiensis partibus, procurrentium Ah"eorum, Aquarumque mea
tuum, ac inde per Districtum Solihiensem iormatarum Lacunarum et Palu-

dum representans. 1735-1750 között. (Katalógus 12. szám.) (Részlet) 



2. ábra 

Balla Antal: .\\appa Cursum Danl'bii a ponte na\"ali inter Budam et Pestum 
erecto. usque margines I. Cottus )dbensis ad Terrenum Erel \"lJgo Hansebék 
una cum tramite 0."a\"igationis ac latentibus i:1 ah"eo íluminis aggregationibus 
seu syrtibus, molarum na\"alium situ ac semitae ripalis attractorialis expres-

sione exhibens. l78·L (Katalógus 28. szám.) (Részlet) 





I Rai:tári szám: 99103 I 

AZ OKTATASCGYI I\UKISZTEB. RENDELETÉB.E 

* 
T A N K Ü N Y V lZ l A D Ö. B U D _-\ P E S T 


