
KÖZLEMÉNYEK 

CSENDES LÁSZLÓ 

AZ I. KATONAI FELMÉRÉSHEZ KÉSZÜLT ORSZÁGLElRÁS 
KATONAFÖLDRAJZI ÉS TÖRTÉNELMI FORRÁSÉRTÉKE 

,,Szükség szüli a tudományokat! 
Amint a szükség beáll, az eszmék a köd homályából jegeczedni 

kezdenek és egységes egésszé igyekeznek sorakozni; a tevékenységé
ben soha sem nyugvó emberi szellem felkarolja a tárgyat, rendez, 
rostál és tisztít, logikai alapelvek szerint szervezi a gyakorlatból 
merített adatokat, és az előzményekből következtetve, megmutatja 
az irányt, mely szerint kell haladni."1 

A lezajlott háborúk térképészeti, valamint katonaföldrajzi tapasz
talataival és ezek elemzésével katonai és polgári szakirodalmunk keve
set, jelentőségéhez mérten aránytalanul keveset foglalkozik. Ez a je
lenség persze nem jelenti azt, hogy a térképeknek és földrajzi isme
reteknek nincs érdemleges szerepe a hadviselés feltételeinek biztosítá
sában. Számos esetben egyenesen katonai, sőt kimondottan stratégiai 
célokból készült egy-egy térkép, s annak kiegészítéseként az ábrázolt 
terület katonaföldrajzi leírása. Az első ilyen leírást Landesbeschrei
bung, országleírás néven jegyezték fel hazánk területére vonatkozóan. 

Különösen a XVII. század utolsó évtizedeitől kezdődően készültek 
nagyobb számban leírások, főleg a karlócai (1699), a pozsareváci 
(1718) és belgrádi (1739) béke éveiből, azokról a területekről, amelyek 
a törökök elleni hadműveletek szempontjából figyelembe jöhettek. így 
elsősorban a déli, délkeleti és délnyugati határsávról. Számos „ország
leírás" készült a határőrezredek állomáshelyeinek kijelölése és beren
dezése alkalmával.2 

Az országleírás, mivel katonai, politikai, gazdasági és társadalmi 
elemeket egyaránt tartalmaz, műfajilag és tartalmilag vegyes kútfőnek 
tekinthető.3 Nem véletlenül használtam a katonai megnevezést első-

1 Felső-Zopori Tóth Ágoston Rafael: A helyszínrajz és földképkészítés történelme, elmé
lete és jelen állása. Pest, 1869. 1. o. (Tóth Ágoston az 1848—49-es szabadságharc honvédezre
dese, a magyar katonai térképezés úttörője.) 

2 Eperjessy Kálmán: Kézirati térképek Magyarországról a bécsi levéltárakban. Szeged, 
1928.; A bécsi hadilevéltár magyar vonatkozású térképeinek jegyzéke. Szeged, 1929. 

3 Márki Sándor: A magyar térképírás múltja és jelene. Földrajzi Közlemények XXIV 
évf. 1896. 
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ként, hiszen az egész országról egységes leírás elsőként az első katonai 
felmérés (1782—1785) térképszelvényeihez készült. 

Bár a földrajzi tényezők minden értékelő előtt azonosak, mégis, ha
tásuk, befolyásuk a különböző cselekményekre más és más. Ebből adó
dik, hogy kedvező hatást talál bennük az egyik olyankor, amikor a 
másik elé ugyanaz a hatás akadályokat gördít. így természetes, hogy 
más szempontok alapján vizsgálja az adott földrajzi tényezőket az 
erdőmérnök, a mezőgazdász, a közigazgatási vezető stb., mint a katona 

Amikor katonaföldrajzról beszélünk, nem az általános földrajzzal 
ellentétes, vagy annak meghatározásaival (adataival) meg nem egyező 
földrajzi ismeretekről van szó, hanem a valamennyi foglalkozási ág 
számára közös tényezőket bíráljuk el katonai szemmel. A hadsereg 
érdekei, (az állandó hadsereg szervezése, a támadó és védelmi háborúk, 
a nagyobb erőket összekovácsoló hadgyakorlatok) a feladatok végre
hajtásának biztosítása követelte meg azon lényeges mutatók — fel
vonulási viszonyok, utánpótlás, elszállásolás stb. — ismeretét, melye
ket az országleírások tartalmaznak. 

A történelem vizsgálatánál, értékelő megírásánál az eseményeknek 
többnyire nemcsak időbeni egymásutánja, hanem azok térbeli lefolyá
sa, illetve a térképen rajzban ki nem fejezhető, írásban rögzített ada
tok felhasználása is igen fontos. 

* 

A másfél évszázados török hódoltság pusztításait sokáig nem tudta 
az ország kiheverni. Legnagyobb veszedelemnek a közvetlenül a török 
támadások útjában álló déli országrészek, a Szerémség, a Temesvidék, 
a Dél-Dunántúl a Száva-völgy és a Duna—Dráva köze voltak kitéve. 
A pusztulás mérvét, a terület arculatának változását szemléltetően ér
zékelteti Csanád megye példája, amely a török uralom előtt falvakban 
bővelkedő, virágzó megye volt. Csánki Dezső közel kétszáz település 
létezéséről ír ebben a korszakban.4 Az 1529—1552 és az 1596-i had
járatok 75 község elpusztításával csökkentették a települések számát. 
Az 1686-os tatár betörés további 20—25 község pusztulását jelentette. 
A század végére csupán 10—15 településen folyt az élet, ha az még 
annak nevezhető. Számos megye sok-sok községe harcolt, robotolt, adó
zott a szultánnak, királynak, megyének, egyháznak, és nem utolsó sor
ban a régi és új földesuraknak. Wallner István mérnökkari százados 
1699-ben, az Udvari Haditanács megbízásából készült térképén, alig 
jelöl élő települést a fent említett vidéken.5 

A rendelkezésre álló térképek és országleírások hiánya, illetve a ren
delkezésre álló anyagok szegényes volta és megbízhatatlansága miatt 
rendelte el Mária Terézia a hétéves háború után, 1763-ban, birodalma 
országainak első katonai felmérését. A Magyarországot érintő munká-

4 Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. Budapest, 1890.; 
Fényes Elek: Magyarország leírása . . . Pesten, 1847. 

5 Eperjessy Kálmán: Kézirati térképek. . . i. m. Kriegsarchiv, Kartenabteilung H III. c. 103. 
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latok 1782—1785 között történtek, 963 lapon, több kötetnyi leírással.8 

Felbecsülhetetlen adathalmazt tartalmaz a felmérési szelvények kiegé
szítéseként készített országleírás, melynek egységes, azonos kérdésekre 
választ adó tartalmát az Udvari Haditanács 1764. május 13-án kelt 
rendelete szabályozta.' 

Az országleírásokat táblázatos formában, előre elkészített nyomtat
ványokon — oszloponként (Colonne) és szakaszonként (Sectio) — a 
felmérési lapokhoz igazodva rögzítették. A leírás minden településre 
kiterjed, és azokról a táblázatban felsorolt pontokra vonatkozólag fel
világosítást nyújt. Bár az országleírások tartalmukat tekintve a szerzők 
szorgalma és képessége szerint különböző értékűek, mégis az egységes 
szempontok érvényesültek. 

Az országleírás tartalmazzad 

1. egyik helynek a másiktól való távolságát órákban számítva és 
közönséges rendes lépésben mérve; 

2. a folyókat mélységük, szélességük, partjaik minősége, gyalogosok, 
lovasok és kocsik számára alkalmas gázlók feltüntetésével; 

3. az utakat és azok állapotát. 
4. Az erdőkről közli, hány és milyen út (karbantartott kocsiút, te

herszállításra alkalmas szekérút, egyéb — gondozatlan, vagy kevésbé 
gondozott — utak), valamint gyalogösvény megy át rajtuk; vannak-e 
bennük hegyek, halmok, mélyedések és völgyek: távol vagy közel 
vannak-e a kocsiutaktól; az erdők magastörzsű fákból állnak-e, ritká
sak-e, fiatal-e az erdő; ha egyáltalán lehetséges, hol lehet átjutni 
rajtuk; végül tájékoztat, vannak-e bennük mocsarak és lápok. 

5. A mocsarak és lápok járhatók-e; gyalog vagy lóháton, mindig, 
vagy csak bizonyos évszakokban, vagy mindenkor járhatatlanok; ki
száradnák-e néha és mikor; rosszabbodik-e állapotuk az időjárás kö
vetkeztében. 

6. A tavakról jelzi, hogy vizük jó-e; csak lovak itathatók-e belőlük, 
vagy vizüket az emberek is ihatják, medrük homokos, vagy mocsaras-e, 
é s 'mi ly területet árasztanak el; ha lecsapolnák őket, az árterület te
kintélyes lenne-e. 

7. Az uralgó hegyek és magaslatok leírásánál különösen fel kell tün
tetni a legmagasabbakat, melyek tetejéről nagy területeket lehet be
látni vagy áttekinteni. 

8. Végül az utakról és gyalogösvényekről közli, hogy általában mi
lyen karban vannak és milyen az állapotuk, különösen rossz idő esetén. 
Ugyanide tartoznak a templomok, temetők, majorok, malmok és közsé
gek bejáratánál levő szilárd épületek, csűrök stb.,. tartozékaikkal együtt, 

6 Militärische Beschreibung von Ungarn. Original-Aufnahmskarte von Ungarn. Aufge
nommen unter der Direktion des Obristen Neu und Obristen Baron von Metzel des Gene
ralquartiermeisterstabes in den Jahren 1782—85. Wien, Kriegsarchiv, Kartenabteilung. B IX. a 
527. Fotómásolatban Hadtörténelmi Térképtár, (a továbbiakan — HT) B IX. a 527 jelzet alatt. 

7 Kriegsarchiv, HKR 13. May 1764. Instrukción. Nr. 1764—5. 
8 Borbély Andor—Nagy Júlia: Magyarország I. katonai felvétele II. József korában. Tér

képészeti Közlöny II. k. 1—2 füzet. Budapest, 1932. 34. o. 
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különösen kiemelve, ha azok a környéket uralják, vagy valahonnan 
uralhatok. 

Végül is a kitöltésre került nyomtatvány a fenti pontokat foglalta 
magában, de a sorrendet tekintve az itt leírtakat másként csoporto
sította. 

Bizonyos, hogy a térképek készítője és az országleírások szerzője 
más-más személy volt. Ez kitűnik a szövegban olvasható megjegyzések
ből is. Ez utóbbiak arra utalnak, hogy az országleírók térképpel a 
kezükben járták a terepet és a helyszínen gyűjtötték össze a kiegészítő 
írásos anyagot. Bizonyítja ezt még az is, hogy az egyes pontokra adott 
feleletekben több helyütt hivatkoznak a térkép adataira és nem egy
szer módosító megjegyzéseket is fűznek azokhoz. 

Az országleírásokban felsorolt települések neve, de sok esetben még 
a számuk sem azonos a térképen ábrázoltakéval. Ez bizonyára abból 
ered, hogy az országleírók figyelme a legkisebb, vagy elhagyott tele
pülésekre is kiterjedt. A névazonosság, illetve eltérő megnevezés abból 
is eredhet, hogy a felmérő és a leíró más-más személytől szerezhette 
be a névhasználatra vonatkozó információját. De közrejátszott az is, 
hogy a többségükben német vagy cseh anyanyelvű felmérők a föld
rajzi neveket hallás után, a hangzásnak megfelelően, fonetikusan je
gyezték fel. Ha tájszólással beszélő személytől kapták az információt, 
az még csak növelte az elírás lehetőségét. így például Szikszó helyett 
Sicso, Karcag helyett Kard Szag, Békésnél, a Fehér Körös helyett 
Fejér Göres, Mád helyett Máda, Tokaj helyett Tokay, Vác helyett 
Vatz, Megyaszó helyett Megiäszo, Kecskemét helyett Ketshemeth ol
vasható.9 Megjegyzem, hogy a mai „Fehér" szó a XVIII. század vé
gén még „Fejér" volt; a „Tokay" szó „y" végezete a magyar anya
nyelvűek körében — helyesírásszerűen is — „y" volt. A 200 évvel ez
előtti helyesírás sok más eltérést is mutat a maihoz képest (mint az 
említettek is), de ezek elemzése nem képezheti e tanulmány tárgyát. 
A települések nevének különböző változatai abból is eredtek, hogy a 
szláv, szlovák, német lakta nyelvterületeken az anyanyelvre lefordított 
változat is közismert volt és hol az eredeti, hol a helyileg kialakult 
nevet használták. Mind a térképen, mind az országleírásokban talál
hatók olyan települések is, amelyek más korabeli forrásokban nem 
fordulnak elő.10 

Vannak e munkákban szép, kalligrafikus gót betűkkel írt szövegré
szek (sajnos az egész mű német nyelvű), de vannak szinte alig olvas
ható oldalak is. A tulajdon- és köznevek írásában sincs egységes gya
korlat r váltakozva találkozunk a kis- és nagybetűk alkalmazásával. Az 
ékezet jelölése az ö és ü betűk fölött szinte alig fordul elő. A stilus
es szerkezetbeli elemzéstől eltekintek, mivel ezek és sok más részlet
kérdés vizsgálata külön tanulmány tárgyát képezhetné. 

9 HT B IX. a 527 jelzet. XXIII—13, XIV—18, XXII—13, XVI—26, XXI—12, XXI—20, XXII—26. 
10 Vályi András: Magyar országnak leírása. Buda, 1799. I—III. k. Danyi Dezső—Dávid Zol

tán: Az első magyarországi népszámlálás (1784—1787) Budapest, I960.; Lexicon locorum po-
pulosorum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Budapest, 1920. ; 
Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára I—II. Pest, 1851. 
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A térképen rajzban ki nem fejezhető, katonailag fontos adatokat az 
adott időszakban csak az országleírás biztosította. „A felvonulás, élel
mezés, állások megválasztása és téli szállások kijelölése közben állan
dóan nagy hiányát tapasztalták a topográfiai segédeszközöknek, amik 
nélkül a hadsereg idehaza éppoly tájékozatlanul mozgott, mint ide
genben." 

Az Udvari Haditanács 1764. évi rendeletének szellemében kialakult 
gyakorlatnak megfelelően a leírásban a szórványtelepülések éppúgy 
megtalálhatók, mint az erődített várak és a lakott helyek. Tudósítanak 
a településekben található szilárd épületekről, tájékoztatnak a folyó-
és állóvizekről, forrásokról, kutakról, megjegyezve azt is, hogy vizük 
ember és állat, vagy csak állat számára iható. Felsorolják a terepen 
uralgó magaslatokat. Tájékoztatnak az ártéri viszonyokról, a rétek, 
nádasok, mocsarak állapotáról, járhatóságukról. Ismertetik az utak 
használhatóságát és számos olyan adatot, amelyek leginkább a meg
jegyzés rovatban olvashatók. 

Az országleírás előírt rovatai11 

1. A megye neve (18 mm). 
2. A helység neve (40 mm). 
3. Hányas számú sectióban fekszik (10 ^ m ) , 
4. A szomszédos lakott helyiségektől mért távolság lépésben 

(40 mm). 
5. Órákban (a 4. pont adatai) (10 mm). 
6. Vannak-e szilárd épületek? (40 mm). 
7. Milyenek a vizek? (70 mm). 
8. Milyenek az erdők? (70 mm). 
9. Milyenek a rétek és mocsarak? (42 mm). 

10. Milyenek az utak? (135 mm). 
11. Milyenek a környező hegyek? (50 mm). 
12. Megjegyzések (55 mm). 
(A rovatok után zárójelben feltüntetett érték a rovat szélességél 

jelzi.) 
Vizsgáljuk meg az országleírásban található feljegyzéseket a nyom

tatványnak megfelelő sorrendben, különös tekintettel a katonai vonat
kozású részekre. (Az országleírás eredetijének egy lapját lásd a 356—357. 
oldalon.) 

A helység neve. Korábban már néhány példán keresztül rámutat tam 
a településnevek elírására, ami elsősorban a leírók hibájából eredt. 
Érdemükként viszont meg kell jegyezni, hogy több településnél nem 
csupán egy nevet tüntettek fel, hanem annyit, ahány megnevezését 
közölték velük a helybeliek. Ez már történelmi érték. Ilyenek: Ofen— 
Buda; Kamorn—Komárom; Stadt Güns—Ginsium—Kőszőng—Kőszeg; 

11 Az eredeti német nyelvű, gót betűkkel írt. Kriegsarchiv Kartenabteilung B IX. a. A 
Hadtörténelmi Térképtár gyűjteményében fotómásolatban „Országleírások" megnevezés alatt. 
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Stadt und Festung Raab—Jaurinum—Györ; Leva—Levenz—Levicze; 
Stadt Stuhlweissenburg—Szekes Fejer war—Bili Hrad—Alba Regalis; 
Stadt Erlav—Gager—Eger—Agria; Schemnitz—Seimetz Bänya—Stiaw-
nicza. 

A helynevadäs pärhuzamos ismerete es rögzitese különösen a vegyes 
nyelvterületeken szembeötlö. Igy pl. Verebely—Vrablye; Garam Üj -
falu—Nova Wesznice; Hidegküt—Szankovcze—Kaltenbrunn; Opato-
va—Opatowce—Garam Apäti; Ersek Üjvär—Nowi Zamky—teutsch 
Neuhausel. Ezeken tül szämos peldät lehetne meg kiemelni, elsösorban 
a jelenlegi orszäghatäron tüli települesek megnevezeseröl. 

A szomszédos lakott helységektől való távolság. 

Coll. X. Sectio 30. 
Rác Város 
Pellérd 
Keszü 
Malom 
Ürög 
Nagy Koszár 
Bogád 
Somogy 
Szabolcs 
W. (irts) H. (auss) 
Mánfa 
Budafa 

3// /4 
Pécstől: Coll. XXI. Sectio 13. 

óra Diós Győr 
Kis Győr 
Csaba 
Szirma 
Petri 
Felső Solcza 
Arnod 

óra Keleczeny 
1 lU óra Szent Péter 

3/4 óra Kerestur 
3 óra Babon 
3 óra Ragiston 

2 74 ora 
2 óra 
1 Va óra 
1 óra 
1 3/4 óra 
1 3A óra 

Miskolctól: 
1 V2 óra 
3 V2 óra 

% óra 
1 V2 óra 
3 óra 
1 V4 óra 
1 3/é óra 
1 Va óra 
3 3A óra 
2 óra 
2 V2 óra 
3 V4 óra 

Coll. XIV. Sectio 20. 
Heil (ige) Eichen 
Budakeszi 
Kovats 
Hidegkút 
O-Buda 

Budätöl: 
2 öra 
2 74 öra 
3 V2 öra 
2 [•) öra 
1 V4 öra 

Coli. XXIII. Sectio 13. 
Rakamaz 
Bodrogkeresztür 
Tarcal 
Zombor 

Tokajtól: 
1 óra 
1 V2 
2 
3 V4 

ora 
óra 
óra 

Coll. XXIII. Sectio 13. Szerencstől: 
Bekecs V2 óra 
Zombor 1 V4 óra 
Ond 3/é óra 
Golop 2 l/2

 o r a 

M o n o k 1 3A óra 
Megyaszó 3 óra 
Bénye 1 óra 
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Szükséges itt megjegyezni, hogy az országleírók a településektől 
való távolságok feljegyzésében nem a közvetlen környékbeli községek 
(települések) feljegyzésére szorítkoztak, hanem bizonyára az ismertebb 
helyekre is, esetenként azokra, ahová közvetlen úthálózati kapcsolat 
is volt. Így például Szerencs esetében nem jegyezték fel az északke
letre levő Mád és a délnyugatra levő Szada távolságát, de több, jóval 
távolabb levő települést feljegyeztek (Golop, Monok, Megyaszó). 

A „Landesbeschreibung" készültének korában Golopon volt a Vay 
bárók kastélya, Vay László ezredes és Vay I. Miklós kapitány (ké
sőbb mérnöktábornok) otthona. Monokon az Andrássy grófok kastélya, 
a mondott időben Andrássy János tábornok birtokában; Megyaszó 
ugyancsak Andrássy-birtok. 

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az országleírás összeállításá
nál a magas rangú katonatisztek, vagy a főurak személye kiemelt 
hangsúlyt kapott. Nem! Ellenben a nagybirtokokon a kastély közelében 
hatalmas istállók, pajták, csűrök, magtárak voltak, sőt maguk a kas
télyok is alkalmasak lehettek esetleg több száz személy befogadá
sára. Tehát embernek s állatnak, egy vonulóban levő katonai egy
ségnek nagyon alkalmas helyek voltak pihenésre, letáborozásra, sőt — 
szükség esetén — még hadikórház stb. berendezésére is. Ezzel szem
ben — úgy vélem — az olyan kiváló bortermelő vidékeket, mint Mád, 
a beszállásolást illetően eleve elkerülték, hogy reggelre le ne részeged
jék az egész bataillon. 

A térképen a mérték lépésben van megjelölve. (5000 lépés = 1 óra.) 
Az országleírások a települések egymástól való távolságát egész, fél és 
negyed órákban adják meg. (Előfordul helyenként nyolcad óra be
jegyzés is.) Egy „erős" óra alatt 6000 lépés, egy ,,rendes óra" alatt 
5000 lépés, egy „kis óra" alatt 4750 lépés átlagot számoltak.12 A tá
volságot a települések központjától központjáig mérték. 

A fentebb bemutatott távolságok mérlegelésénél nem szabad megfe
ledkeznünk az utak korabeli állapotáról, valamint a járható utak sű
rűségéről. Jelentős volt az országleírásnak ez a pontja, hiszen a csapa
tok meneteléséhez, a szállítások, utánpótlások megszervezéséhez feltét
lenül szükség volt időszámvetésre. Amíg Vályi „Magyarországnak le
írása 1799" c. munkájában a távolságot (órákban vagy mérföldben) 
hozzávetőleges adatokkal csak nagy ritkán közli, addig az országleírás 
ezt egységesen, órákban kifejezve, részletesen rögzíti. 

Arra a kérdésre: vannak-e szilárd épületek? (hat solide Gebäude?) 
számba kellett venni a kőből vagy téglából készült masszív épülete
ket. Katonai vonatkozásban rendkívül lényeges, de a településtörténet 
szempontjából sem hanyagolható el e kérdés vizsgálata. A töröktől 
felforgatott települések pusztulásának nyomai még a XVIII. század vé
gén is megtalálhatók. A hadvezetés szempontjából, a beszállásolás, 
raktározás, a védelem megszervezéséhez komoly segítséget jelenthet
tek ezek az adatok. Nézzük meg néhány településnél a kérdéshez tar
tozó bejegyzést. 

Kecskemét (XVI—26).13 Városház, főhadiszállás, ferences kolostor, 
12 Térképészeti Közlöny II. k. 1—2. füzet. Budapest, 1932. október. 34. o. 
13 (XVI—26) = Colonne (oszlop) XVI, Sectio (szelvény) 26. A továbbiakban is találkozunk 

utalásokkal, de csak számjelöléssel. 
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református templom, plébánia, piarista templom és kolostor, kaszárnya, 
a város pincéje, vendéglő és a városszéli raktár; van még néhány 
szétszórtan fekvő — ezért nem könnyen használható — épület. (Tehát 
jelentőségét tekintve az egy helyen, egymáshoz közel levő épületeket 
vették elsősorban számításba — Cs. L.) 

Szentgotthárd (II—9). Több templom, cisztercita kolostor, község
háza, vendéglő, van még néhány nemesi kúria és polgárház is. 

Veszprém (IX.—19). Magas kőfallal övezett város, régi és újabb épü
letekkel. Téglából épült középületei a megyeháza, számos templom, 
kolostorok, iskolák, egészségház, vendégfogadó, serfőzőház, nemesi kú
riák és számos polgárház. 

Kismarton (III—2). Körfal, várkastély, három templom, két kolostor 
és számos jól épített lakóház. Az elővárosban van a kálvária, ferences 
kolostor, zsidótemplom és sok masszív magánház. Ugyanitt van egy 
kaszárnya, amely 200 ember befogadását biztosíthatja. 

Zsolna (XIII—4). Szilárd épületei a plébániatemplom, a jezsuita 
templom a kolostorral, a ferencesek temploma és kolostora és a leg
több magánház. 

Ipolyság (XIII.—15). Rendezett település. Az Ipolyon át kőhíd vezet. 
Szilárd épületek: templom, paplak, sóhivatal, gyógyszertár és egy bol
tos üzlete. 

Komárom (X—15). Csupa szilárd épületből áll. Öt masszív temploma 
van, a várat kaszárnyának és katonai élelmezési raktárnak használják. 

Palota (X—20). Szilárd épületek: templom, két árokkal körülvett 
kastély, két vendégfogadó, a nagy városi szálló, a zsinagóga és egy ser
főzde. A nyugati soron a városi nemesség és zsidó kereskedők házai 
is ide sorolhatók. 

Baja (XIII—32). Masszív épületei: a katolikus templom, a fallal kö
rülvett görög templom, a ferencesek rendháza, a megyeháza és város
háza, továbbá jól kiépített nemesi és polgárházak. A külső részeken 
vannak a kaszárnyák, a katonai élelmezési raktárak és a sóraktár. 
A domboldalon a Rókus kápolna emelkedik. 

Csáktornya (III—15). Fallal övezett ferences rendház, néhány ven
déglő, több masszív magánépület. Serfőzője és gabonaraktára is van. 
A közelben levő kastély vizesárokkal és földhányással van megerősítve. 

Csákvár (XI—20). Kőtemploma, urasági kastélya és több masszív 
épülete van. A közelben két jól felszerelt gazdaság. Az országúton 
vendéglő, két épülettel. 

Magyaróvár (III—2). Vizesárokkal körülvett erődítmény, ezen túl ko
lostor, plébániatemplom, serfőzőház, sok szilárd polgárház és 12 jára
tos malom. 

Tata (XI—18). Régi része masszív jellegű, a serház és urasági kastély 
különösen. Az a városrész, ahol a piarista rendház van, fából épült. 

Pécs (X—30). A falon kívüli városrészek épületei is szilárd anyagból 
valók. A város vízellátását sok jó kút biztosítja. 

Szigetvár (VIII—27). Az erős fallal övezett templomon, a kastélyon 
kívül a legtöbb ház téglaépület. 

Devecser (VII—17). Részben lakott, száraz árokkal körülvett régi vár-
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kastélya mellett van még a községben urasági lakás, majorudvar, 
templom, paplak, iskola, vendégfogadó, egészségház és több patak
malom. 

Süttő (XI—17). A templom és a paplak körül sorakozó kőházakból 
áll. Vörösmárvány bányája is van. 

Tamási (X—25). Vastag kőfallal körülvett templomával és a község
ház masszív épületével tűnik ki. Közelben, a mocsáron túl van az 
igen jól megépített hercegi vadászkastély. 

Komjáthi (XXI—9). A templom, a paplak, a kerítéses urasági kas
tély a kiemelkedő épület. A község elején levő kocsma és a házak nagy 
része szilárd anyagú. A földesúri birtokhoz tartozó gazdasági épületek, 
csűrök, istállók, a gabonahombár, a borpincék és a szeszfőzde is jó 
építésűek. 

Bizonyára feltűnt az olvasónak a sok korabeli meghatározás, mint 
pl. serház, gabonahombár, sóház, patakmalom, vendégfogadó stb. 

Az országleírást az oda tartozó térképszelvényekkel együttesen ta
nulmányozva megállapítható, hogy a városképek megváltoztak. Kezdik 
lebontani a városfalakat és ezáltal összekapcsolják a külső részeket a 
belső várossal. Az országleírást készítők a falvakban meglehetősen ke
vés masszív (szilárd anyagú) épületet találtak. Ha igen, csak templom, 
urasági kastély, nemesi kúria és kocsmaépület volt ilyen. Templomon 
általában a katolikus templomot, zsidótemplomokon (zsinagógák), ima
házakon (Betthaus — sic!) a protestáns és más vallásúak templomát 
értették. A paplak szinte mindenütt kőépület volt. Ugyancsak szilárd 
anyagú épületek voltak a kolostorok és a kápolnák. A templomok ese
tében a leírók megkülönböztetnek kis, közepes és nagy templomot; ezek 
— szinte kivétel nélkül — a település legmagasabb pontján épültek. 
A települések templomát csaknem mindenütt magas, védekezést biz
tosító, erős kőkerítés övezi. A paplak természetesen a templomhoz kö
zel és hasonlóan masszív kivitelben épült. 

A kocsmaépületek (építési anyagukat és betájolhatásukat illetően) a 
templom után következtek. Volt vendégfogadó és csárda a települése
ken kívül is, főleg a postautak mentén, és a jelentősebb malmok 
közelében. Rozoga csárdaépületet említ az országleírás pl. a Bakony
ban (VII—2). A településeken kívül épült csárdák helyenként egyedüli 
tájékozódási pontul szolgáltak, és a térképi ábrázolásnál (nem vélet
lenül!) betűjelzéssel is jelölték: W. H. (Wirts Hauss). Ez is magyarázza, 
miért jegyezték fel a leírók oly gondosan a csárdák fekvését, helyen
ként a köztudatban levő elnevezését vagy tulajdonosát is. Ezek a csár
dák pihenőhelyet, éjjeli szállást is biztosítottak és sok helyen ott vol
tak a postakocsiállomások is. 

A település következő, ha úgy tetszik harmadik említésre méltó 
épülete az esetek többségében a faluháza, községháza volt, melyet a 
legkülönbözőbb megnevezéssel jegyeztek fel az országleírók. Olvas
hatjuk a következő változatokban: Landhaus, Comitathaus, Gemein
haus, Városhaus; talán még több változata is előfordul. Ahol ilyen 
épület található, az a települések rangsorában az „előkelőbb" helyet 
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foglalta el, hiszen sok olyan településről tudunk "ebben az időben, ahol 
a közigazgatásnak ilyen háza ismeretlen volt. 

Baranyában és Vas megyében alig olvashatunk községházáról, van
nak megyék, ahol egyáltalán nem jegyeztek fel ilyet. 

A települések szilárd épületeinek következő csoportját az urasági 
kastélyok és kúriák képezik. Ezeknek a legtöbb helyen törvényszerű 
tartozékai: gazdasági épületek, hombárok, csűrök (termények, takar
mányok raktározására szolgáló szellős helyek), malmok, ser- és pálinka
főzők, erdészházak, személyzeti lakások stb. 

Meglehetősen kevés helyen talál az olvasó „említésre méltó iskola
épület" megnevezést. Ha netalán mégis feljegyzik, akkor vagy újon
nan telepített faluról, vagy a nyugati határ közelében levő településről 
van szó! 

Kevés a szilárd anyagú épületként említett postaépület. Ritkaságnak 
számít, ha kórházat vagy egészségházat említ a leírás, de van sok olyan 
település is (schlechtes Dorf), ahol még templomot vagy kocsmát sem 
tudnak kiemelt épületként feljegyezni. 

A gazdag helynévanyag, a számos adat és leírás a hiányosságok el
lenére is komoly segítséget ad az ország megismeréséhez. 

A vizek minősége. Hadászati vonatkozásban — fontosságát tekintve 
— több okból döntő a víz. A hidak, kompok, gázlók elválaszthatatlanok 
a hadműveleti tervektől. Az I. katonai felmérés térképeinek és az or
szágleírásnak értéke a vizek vizsgálatánál többek között abban áll, 
hogy a folyók egyes szakaszainak, árterületének, átkelőhelyeinek az 
adott időre vonatkozó pontos rajzát adják, és a folyókra vonatkozólag 
sok-sok figyelemre méltó feljegyzést tartalmaznak. 

Azon túl, hogy a víz életet jelent, a legnagyobb veszély is lehet. Szük
séges a hadsereg vízszükségletének kielégítése szempontjából, de aka
dályt jelent az előrejutást illetően. Fertőz, ha szennyező anyagokkal 
telített és véd, ha az ellenséget választja el a saját csapatoktól. Aka
dály, ha átkelés végrehajtása szükséges; ha hajózható, segít az után
pótlás szállításában. Akadályoz átkelésnél, ha sebes folyású; segít, ha 
gépek (malmok) hajtására alkalmas. Segít a tájékozódásban, de aka
dályt jelent és pusztít, ha kiont és elárasztja a környéket. 

Komoly forrásértéknek a hidrográfiai viszonyokra vonatkozó meg
jegyzések, amelyek a nagy f oly óktól a más-más néven ismert patako
kig tájékoztatnak a vízfolyások sebességéről, szélességéről, mélységéről 
és gázlókészségéről. Ismereteket szerezhetünk a mederviszonyokról, a 
partszakaszok magasságáról, a zátonyokról, és minden olyan tulajdon
ságról, amelyet a térképről nem olvashatunk le. 

A Duna és a tekervényes Tisza vízrajzi adatai különös figyelmet 
érdemelnek az országleírás tanulmányozásánál. A Dunának, hazánk 
legnagyobb folyójának jelentősége nem vitatott. A Tisza felső szakasza 
stratégiai szempontból nem játszott jelentős szerepet, de annál jelen
tősebb a középső és alsó szakasza. A Drávát és Marost a partmenti 
erődökkel összefüggő szakaszok tették jelentőssé. A folyók hazai sza-
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kaszának számos pontjáról ismerhetünk meg adatokat, különös tekin
tettel a partmenti terület sajátosságaira. Megismertet a leírás az egyes 
partszakaszok jellemzőivel, a folyók sekélyes részeivel, a szigetek he
lyével és jellemzésével, a zátonyokkal, az átkelőhelyek, hajóhidak, 
kompok meglétével, a megközelítési útvonalakkal és azok használható
ságával : 

Asvan (Ásvány) (VII—10) falunál „30 év előtt" (tehát 1750 táján) 
a Duna oly közel folyt el a község mellett, hogy a hajók a templom
nál kötöttek ki. 

Esztergom (XII—16). A Duna közel 200 öl széles és 3—4 láb mély.14 

A város felé eső part alacsonyabban fekszik mint a túloldali. Itt van 
a fo átkelőhely. A Garam a várostól fél órányira ömlik a Dunába. 

Tihany (IX—21). A tó a sziget körül nem sekély, partja leginkább 
magas, sziklás, a vize iható, az ott lakók jobbnak tartják a kutak vizé
nél. A szigeten levő tó leginkább mocsaras, vizének lefolyása nincsen, 
ivásra egészségtelen. A Tihanyi-félszigetet ábrázoló szelvényen törté
nelmi adatot is olvashatunk: „von Andreas erbaute Verschantzung". 

Innen nyugatra a Balatonon — Örvényestől délkeletre — a követke
ző feljegyzés: „1727 sind hier Rúdra von See entdeckt" (Coll. IX. 
Sect. 20.) Ez a megállapítás és feljegyzés legelső ízben Mikoviny Sá
muel mérnökőrnagy 1732—1735 táján készült Somogy és Veszprém 
megyei térképén tűnik fel.15 Onnan átkerült az Udvari Haditanács 
egyik, Müller Ignác alezredes által kidolgozott vezérkari térképre, majd 
Müller Ignác Magyarország-térképére.16 

A Balaton mélységét itt nem jegyezték fel, csupán azt, hogy Keszt
hely és Kenése között vontatóhajó járt. A lakosság közlekedését Ti
hany, Boglár, Fonyód és Fenékpuszta átkelőhelyek biztosították. 1804-
ből ered az a megállapítás, hogy a tó mélysége 2—7 öl között válta
kozik a hajóút mentén. Az átkelési idő a helytől függően, evezős hajón 
72—2 Va óra.17 

Rácalmás (XIII—2). Tavaszi áradáskor és őszi esőzések idején a 
Duna mellékága elönti a szigeteket és a sík vidéket. Csak a kijelölt 
helyeken lehet átkelni rajta. 

Deutova (XIII—34). 500 lépésre folyik az öreg Duna, amely itt 400 
lépés széles és csak csónakon járható. Itt húzódik a mohácsi sziget 
nagyobbik, magas törzsű fákkal benőtt része; helyenként mocsarak 
borítják. Ha a Duna kiont, az egész sziget víz alatt áll. 

Kolluth (XIII—35.) Perek felé a Duna 400—500 lépés széles és 6— 

14 1 bécsi öl = 6 láb =1, 3S6 méter (Klafter) 
1 láb = 12 hüvelyk = 3,160 cm (Schuh) 
1 hüvelyk = 12 vonal = 2,634 cm (Coll) 

Vö. Bendefy L.: Középkori magyar hossz- és területmértékek. (In.: Fejezetek a magyar 
mérésügy történetéből.) Budapest, 1959. 45—97. o. 

15 Bendefy László: Mikoviny Sámuel megyei térképei, különös tekintettel az Akadémiai 
Könyvtár kézirattárának Mikoviny-térképeire. (Akad. ktár. kiad.) Budapest, 1975. 

16 HT Budapest, B IX a. 513. Kapcsolódó utalás a 24. sz. jegyzet. 
17 Kriegsarchiv, Kartenabteilung Wien. K. VII. k. 250. 
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7, sőt 10 láb mély.18 Magas vízálláskor elönti az egész vidéket. Darás 
falunál több ágra szakad és szigeteket alkot. 

Győr (VIII—12) alatt a Kis-Duna sziklás, a Rába és Rábca iszapos 
medrű; csak hidakon keresztül lehet közlekedni rajtuk. 

Izsa (X—15). A folyó 700—800 lépés széles és legalább 3 öl mély. 
A déli part meredek és magas, mégis, nappal, kis vízállásnál, kényel
mesen ki lehet kötni. Tavasszal a folyó kiont: egyfelől az országútig, 
másfelől a zsitvai dombokig elárasztja a környéket. 

Hódmezővásárhely (XIX—28.) A Tisza nagy vízálláskor 15 láb mély, 
meredek partokkal. Tavaszi áradáskor két óra járásnyira elönti a kör
nyéket és csak augusztus közepén húzódik vissza. 

Szeged (XVIII—30). A Tisza közvetlenül a város és a vár alatt fo
lyik: 100 láb széles, 7 láb mély, meredek partokkal. Tavasszal és ki
adós esőzéskor kilép medréből, a környéket Algyőig elárasztja és a 
közlekedést június végéig elzárja. 

Várkony (XVII—25). A Tisza nem messze folyik a helységtől. 200— 
250 lépés széles, mélysége 5—8 lábnyi (alacsony vízállásnál), de nagy 
víznél a 10—15 lábat is eléri. Ilyenkor csak a térképen feltüntetett he
lyen lehet átkelni. Vize ember, állat számára — áradás kivételével — 
iható; medre mocsaras. Rendszerint tavasszal árad, s június végéig a 
környéket többnyire víz alatt tartja. 

Makó (XX—30). A Maros a várostól 300 ölnyire folyik; szélessége 
60—100 lépés, mélysége legfeljebb 4 láb. A legnagyobb esésnél a 
partja 1 V2 öl magas. A Zuglói-Rév kivételével sehol sem gázolható 
át; itt van egy átjáróhely Zombor felé. Mélysége tavasszal a 4—5 lá
bat is eléri. 

Szarvas (XX—24). A Körös a legalacsonyabb vízállásnál 80 lépés 
széles és 6—8 láb mély, partja meredek. Áradáskor, ami évente ren
desen márciusban kezdődik, második medret ás magának. Mocsaras 
réteket és mély árkokat hagy maga után. A legelők öt arasznyira víz 
alá kerülnek. Az áradás rendesen június végén húzódik vissza. Ugyan
itt van egy használatban levő komp is. 

Szent-Mártony (XXX—11). A Szamos 40—50 láb széles, 1—6 láb 
mély. Folyása sebes, partjai meredekek. Sem lovon, sem gyalogosan 
nem lehet átkelni rajta. A környéket a folyó vízzel borítja a tavaszi 
áradás idején. Árja egyesül a Tiszával, ilyenkor a közlekedés erre 
megszűnik. 

Derekegyháza (XIX—27). A Tisza folyó tavaszi áradáskor a 15 láb 
mélységet is eléri és csak augusztus közepe táján tér vissza medrébe. 

Algyő (XX—29). Tavaszi áradáskor a vidéket Tápéig, Szegedig és 
Szeghalomig árvíz borítja. A közlekedés augusztus végéig szünetel. 

A vizek, mint földrajzi tényezők, katonai szempontból vizsgálva 
soha nem lesznek elhanyagolhatók. Az akadály vizsgálatánál a szé-

18 A „Landesbeschreibung" a mélység meghatározásánál számos helyen a „Klafter" meg
jelölést használja, amely, mint hosszmérték, magyar jelentésében öl-nek felel meg. 

(Klafterhoch = ölnyi magas) Ez viszont nem lehet azonos az öl mértékegységgel (1,896 
méter) mert e szerint Tokajnál a Tisza mélysége közepes vízállásnál meghaladná a 20 mé
tert. Itt a következőt olvashatjuk: „Der Theis ist hir 200 Schritt breit, und hat bey grossen 
Wasser 16- bis 18 Klafter bey mittleren 12, bey kleinen 6 bis 7 Tiefe . . ." Coli. XXIII. Sect. 13 
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lesség az egyik legfontosabb tényező, mert az átkelés lehetősége, üte
me e szerint csökken vagy nő. A szélességet sekély partszakaszú folyók 
esetében a vízállás befolyásolja, amit a következők miatt figyelemmel 
kell kísérni. A gázolhatóság és a vízsebesség (sodrás) az átkelési lehe
tőséget, valamint a vizén történő közlekedést (tutaj, csónak, hajózás) 
befolyásolja. A fenék- és partviszonyok a folyó akadály jellegét és 
hajózhatóságát határozzák meg. 

A folyók vízjárásáról, mederviszonyairól, szélességéről, mélységéről, 
partjának jellemzőiről, vizének felhaszná]hatóságáról, ártéri viszonyai
ról, a vizükkel táplált csatornákról és erekről csak a folyam mentén 
levő települések egymást követő tanulmányozása kapcsán kapunk hi
telt érdemlő tudósítást. 

A Balaton környékét az országleírás kihaltnak minősíti. Keszthelyen 
kívül néhány szerény külsejű falucska húzódik meg a zalai és somo
gyi oldalon. Keresztúr és Lelle valamennyire kiemelkedik, ugyanitt a 
templomon kívül masszív urasági épület, magtár és vendéglő található. 
A part mentén sűrű, magas törzsű tölgyerdők és szőlőhegyek húzód
nak. Lelle és Boglár közvetlenül a part mentén települt. A part itt 
lapályos, homokos, és ezer lépésnél távolabb is be lehet hatolni a 
tóba, mert itt 3—4 lábnál nem mélyebb. Érdekességként jegyzik fel, 
hogy Boglár, Keresztúr, Fonyód hűvös pincéiben évszámra el lehet 
raktározni a vizet anélkül, hogy megromlana. Hévíznél egy meleg, 
kénes forrásról tesznek említést. Megtudjuk még, hogy Keszthely és 
Kenése között vontatóhajó járt; a hajót a Festetich-uradalom erdejé
nek anyagából készítették. Fonyód, Tihany, Boglár és Fenékpuszta, 
átkelőhelyül szolgált. 

Olvasható, hogy a Fertő több helyen hajózható. Télen, fagyban, gya
log is lehet közlekedni rajta. Vize, sós íze miatt, nem élvezhető. 

Öcsöd (XIX—23). A Körös 120—130 láb széles, sekély vízállásnál 
6—7 hüvelyk, nagy vízállásnál 10—12 hüvelyk mély. A folyó medre 
mocsaras, vize ember és állat számára élvezhető. Tavasszal és június 
végén szokott kiáradni. Ilyenkor a környező vidék víz alá kerül. Ugyan
itt átkelőhely is van, másutt azonban nincsen. 

Szarvas (XX—24). A Körös alacsony vízálláskor 80 láb széles, 6—8 
hüvelyk mély. Partalakulata meredek. Márciusban többnyire kilép a 
medréből és csak június végén húzódik vissza. Ilyenkor szétterül, a 
réteket elmocsarasítja; ekkor a legelők is 5 hüvelyk magasságban víz 
alatt állnak. Az átkelőhelyen kompjárat van. 

Bátaszék (XII—31). A Sárvíz 20 öl széles 2—2 V2 öl mély, meredek 
parttal. Kiöntéskor sok árkot és mocsarat alkot, amelyek víz alá kerül
nek. Ezek csak az átkelőhelyeken és a hidakon át járhatók. 

A Balatonra, Velencei-tóra, a Fertőre és valamennyi állóvízre is kato
nailag fontos adatokat találunk. Részletes partalakulati leírások, az 
odavezető útviszonyok, gázlók, átkelőhelyek, helyenként a hajóút és az 
átkelési idő meghatározása is gazdagítja az országleírást. 

Meglepően kevés — szinte alig található — a vízfolyások forrására 
utaló megjelölés. Ha van is ilyen, az nem a patakok eredetére vonat
kozik, hanem a vizek tulajdonsága miatt tartották szükségesnek a fel-
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jegyzést. Ilyen például a Hévíznél említett kénes forrás. A feljegyzé
sek jelentősége az adott korban — gondolom — jóval nagyobb volt, 
mint napjainkban, de ezeknek az információknak pontos felkutatása 
még napjaink korszerű közlekedési eszközei birtokában is hosszadal
mas, fárasztó munkát követel. 

A XVIII. század utolsó évtizedeinek hidrográfiai képe már csak 
azért is figyelmet érdemel, mert a vízszabályozások megkezdése előtti 
állapotot tünteti fel. Növeli értékét, hogy évekre visszamenő középérté
kek meghatározását rögzíti. Árvizek idején az utak nagy része is gyak
ran víz alá került, ami a szárazföldi és vizi közlekedés biztonságos 
megteremtésére hívja fel a figyelmet. A mederviszonyok, az elöntött 
területek ismerete, az áradások időpontja (kezdete és tartalma) had
műveleti szempontból felbecsülhetetlen jelentőségű volt — és napjaink
ban sem elhanyagolható. 

Jelentős a mocsarak megjelölése. Szolnoknál a Tisza kiöntéséből 
keletkező mocsár járhatatlan, legfeljebb nagyon száraz időben lehet 
rajta — néhány helyen — gyalog közlekedni. Az ilyen helyek ismere
tének hiánya óriási erő- és időveszteséget jelenthetett volna egy tá
madás végrehajtása során az adott irányban. 

A felmérés térképszelvényeit vizsgálva és a mai állapotokkal össze
vetve az országleírás tanijlmányozása rendkívüli változás képét tárja 
elénk. Az elmúlt 200 év változásainak vizsgálata sok olyan kérdésre 
ad választ, melyek ismerete nélkül az időközben történt események 
(például az 1848—49. évi hadmüveletek) alapos, megbízható elemzése 
el sem képzelhető. 

Az erdők minősége. Az ország erdő viszony ait rögzítő rovatban szá
mos értékes feljegyzés olvasható. Katonai szempontból nem kívánom 
részletesen elemezni az erdők befolyását a hadműveletekre, de meg 
kell állapítanom, hogy jelentőségük nagy. Az országleírások értékes 
forrásanyaga településről-településre, részletekbe menően megismertet 
az erdők kiterjedésével, sűrűségükkel, a fanemekkel, és nem utolsó 
sorban az erdőn való áthatolás és közlekedés lehetőségeivel. A szöveg
ben a fanemek széles skáláját találjuk. A tanulmányozott települések
nél leggyakrabban az alábbi fanemek megnevezésével találkoztam: 
égerfa (Érien), lucfenyő (Tannenbaum), jegenyefenyő (Fichtenbaum) 
meglehetősen sok helyen; bükk (Buche), tölgy (Eichen), nyárfa (Bir
kenbaum), hársfa (Linde), szilfa (Rüstbaum), vadgyümölcsfa (Wildobst-
baum), körtefa (Birnbaum), fűzfa (Felberbaum). 

Gyakori az olyan település, ahol az erdő rovata üresen áll, de ta
lálható olyan rovat is, ahol a környéken levő erdők minden fanemét 
felsorolták. Pl. Sarkad erdeje részben sűrű növésű, magas törzsű tölgy
es bükkfából áll. Borostyánkő környékén tölgy- és fenyőerdők vannak, 
de sok a vadkörtefa is. Csány tölgy erde j ében is sok a vadgyümölcsfa. 

Pécsnél, a Mecsek — a szőlők kivételével — csaknem teljesen kopár, 
csak itt-ott található egészen fiatal tölgyfaerdő. A város magas törzsű 
fákkal sűrűn benőtt erdejében csakis a térképen jelölt helyeken lehet 
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közlekedni. Tárcsánál a keleti erdőrész sűrű tölgy-, bükk- és fenyőfa 
ültetvényekből, a nyugati rész nemrég telepített nyírfacserjésből áll. 

Koppány erdeje a Bakonyhoz tartozik; magas törzsű tölgy- és bükk
fából áll. Fiatalos ültetés az erdőszélen található. Az erdő a térképen 
megjelölt utakon kívül még gyalog is csak kevés helyen járható. 

Az utóbbi példa is igazolja, hogy a különböző rovatok kitöltésénél a 
leírók nem szorítkozhattak csupán a megfelelő rovat kérdésének a meg
válaszolására, hiszen összefüggésükben azok egymástól szinte elválaszt
hatatlanok és értelemszerűen utalnak is a kapcsolódó kérdésekre. 

Összességében az egy-egy település leírásához tartozó feljegyzések 
adhatnak csak teljes képet, ennélfogva a rovatok önálló tanulmányo
zása (pl. csak az erdők, csak az utak stb.) nem adhat teljes áttekintést. 

Csehi községnek — a rétek és mocsarak közt — szétszórtan húzódó 
erdei vannak, tölgy- és szilfával vegyesen. Száraz időben gyalogszerrel 
járhatók. Belső-Váth magasban fekvő tölgyerdeje oly sűrű, hogy sze
kérrel nem, csak lovon járható. Sarkad erdeje sűrű növésű. Kisfalud, 
Bélés, Vág községekben a feljegyzések vadgyümölcsfákkal vegyes 
tölgyerdőt említenek. Alhónál bükk- és fenyőerdő húzódik; a sűrű er
dőben 5—6 láb magas pogánykori halmok láthatók; ugyanitt régi fal
maradványok nyomaira bukkantak. Felsősegesdnél az erdő homokos ta
lajú és bokrokkal vegyes tölgyfákból áll. Sok beültetésre váró üres folt 
van. Sok a vizes gödör és mocsár, ezek a közlekedést gátolják. 

Több helyütt, a fák nemének meghatározását mellőzve, kemény- és 
puhafa megjelölést találunk. így pl. Veszprémnél: Csatár és Felsővá
mos melletti sűrű erdeje magas törzsű keményfából áll, amely a meg
jelölt utakon kívül csak gyalog járható. Szentgotthárd erdeje legin
kább bükkös, magas törzsű és sűrű. Vegyes erdejében mocsaras foltok 
vannak, az erdő erős esőzéskor csaknem teljesen víz alá kerül. 

Több településnél azt jegyezték fel, hogy minden oldalról erdők 
övezik. Ezt olvashatjuk Porványnál is egy kis kiegészítéssel: „a falut 
teljesen körülveszi a tölgy erdő, ez a híres Bakony-erdő; ez volt a 
búvóhelye András királynak azt követően, amikor a Tisza mellett csa
tát vesztett Béla ellen. Először Mosonban, majd ebben az erdőben tar
tózkodott, ahol 1060-ban testvére katonái fogták el". A magas törzsű, 
sűrűn bokros, vegyes erdőség csak az ábrázolt utakon járható. (András 
királyról már a második helyen találtunk említést. Tihanynál a tér
képszelvényen van utalás I. András királyra, aki az első, Vata vezette 
pogánylázadástól, 1046-tól 1060-ban bekövetkezett elfogásáig uralko
dott.) Tokajnál az erdőség a Tisza mentén tölgyekből áll, nem nagyon 
sűrű, áradáskor elöntés alá kerül. 

A rétek és mocsarak minősége. A leírók pontos katasztert készítettek 
a rétek és kaszálók állapotáról a mocsarak fekvéséről, és az itt fellel
hető gázlók helyéről. A rétek és azok hozama, valamint a legelők, a 
hadsereg lóállomárryának fenntartása és a lótáp utánpótlása szempont
jából — gazdasági és szállítási okokból egyaránt — jelentősek voltak. 
Közismert, hogy a rétek, kaszálók, legelők a földművelésen belül külön 
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kategóriát, csupán erre a célra használható területet jelöltek. Jellemző 
a JVí/árádnál tett bejegyzés, miszerint „rçtjei ritkán száradnak ki, a 
mocsarak sohasem". Puszta-Darócnál azt olvashatjuk, hogy a réteket 
sok kisebb mocsár szeli át, ezek a közlekedést megnehezítik és nagy 
víznél teljesen megakadályozzák. A térképen megjelölt helyeken is 
csak könnyű fuvarral lehet közlekedni. 

A minősítés meghatározása széles skálájú: száraz, mocsaras, kisebb 
mocsarakkal pásztázott, a patak mellett mocsaras, víz esetén mocsaras, 
puha talajú, gyalog nem járható, az áradási időszak kivételével 
száraz. 

Nyúl községnél azt jegyezték fel, hogy kevés a kaszáló, az is nedves, 
a legelők azonban szárazak. Csehinél a Dráva és az egyik mellékága 
közötti rétek esőzés idején annyira víz alá kerülnek, hogy csak hajón 
lehet a Drávához jutni. Izsón a Zsitva melletti rétek tavasszal rész
ben víz alatt vannak. A komáromi út menti legelőn a mocsár kiszárad, 
tavasszal és ősszel azonban hozzáférhetetlen. Kecel községnél azt ol
vashatjuk, hogy itt-ott rétek vannak, közülük a halasi és körösi utak 
mentén fekvők mindig járhatók, az Akasztó irányában levő Csukás-tó 
mély és sohasem szárad ki. Kaposvár mellett jegyezték fel, hogy a 
Kapos-mocsár számottevő állóvíz, amelyen át csak hidon lehet közle
kedni. A város körüli rétek esőzés idején víz alá kerülnek. Szolnok
nál a Tisza kiöntéséből eredő mocsár mindig járhatatlan; nagyon szá
raz időben azonban egy-két helyen át lehet rajta jutni gyalogszerrel 
is. Hódmezővásárhelynél a Tisza kiöntésekor a mocsarak 2—3 láb mé
lyek s általában csak augusztus közepén száradnak ki. Szénáspusztán 
a rétek részben szárazak, részben állandóan vizesek. A közelben levő 
mocsár nagyon száraz időben teljesen kiszárad és lovon is járható. 
Ritkaság, de ilyen is van: Eleken a rétek általában szárazak. A Horto
bágyi csárdánál a rétek és legelők a nagy mocsár körüliek kivételével 
szárazak. A nagy mocsár a Tisza áradásából táplálkozik és sohasem 
szárad ki. 

Az utak minősége. E rovat bejegyzései kiterjednek a településeken 
áthaladó, azokból elágazó összes utakra, azok felépítésére, használható
ságára, az útközben található hiányosságokra, nehézségekre. Több he
lyütt olvashatjuk: „csak száraz időben járható"; „téli fagyban meg
közelíthető"; „esős időben elég posványos" stb. Rögzítik a leírásban, 
hogy az egyes útszakaszok mely részein vannak akadályok, hol szo
rulnak az utak javításra, hol kell számolni kerülőkkel. 

Sur (X—18) községnél megjegyzik, hogy az út homokos; esőzés 
idején annyira kimosódik, hogy járhatatlanná válik. 

Battonyánál (XXII—30) mind az országút, mind a többi út száraz 
időben minden jármű számára alkalmas, tartós esőzés idején azonban 
súlyos járművek nehezen, vagy egyáltalán nem közlekedhetnek rajtuk. 

Ercsi (XIII—22). Itt vezet a postaút Eszékről Budára és az ország
út Székesfehérvárra. Ha az Adonyba vezető postaút a Duna kiöntése 
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miatt hasznavehetetlenné lett, akkor a kerülő út a hegyeken át vezet. 
A többi út esős időben posványos, de azért járható. 

A közlekedésnek sűrűn megismétlődő akadálya az esőzés és a magas 
vízállás. Gondosan feljegyezték a folyók és patakok árterületeinek 
határát, figyelemmel az utakra; ugyanígy a tavaszi és zöldár idejét, 
sőt gyakran még azt is, hogy időben mikor lehet számolni az ár le
vonulásával. 

Doboz (XXIII—26) és Sarkad XXIII—26) környékét a feljegyzés sze
rint mocsarak és lápok borítják. Ebből adódóan az országút — és a 
többi út is — csak száraz nyári időben, valamint a téli fagyban jár
ható. Gyakran olvashatunk az eső és az árvizek okozta ingoványos ta
lajú utakról. 

Tokaj (XXIII—13). Az átvezető utat a hegyről legördülő kövek na
gyon tönkretették; az utak gödrösek. A gáton vezető út csak száraz 
időben járható. 

Szerencs (XXIII—13). A postaút Zombor felé jó lenne, ha a gát-
szerűen épített utat tovább építették volna. A töltést jól építették, de 
végig még rendesen nem járható. 

Az utak minősítésénél: nagyon jó, közepes, alkalmas (practicable), 
kimosott, alkalmatlan, elhasznált, sáros, agyagos, homokos, gödrös, puha 
és kemény talajú (weichen-, bzw. harten Bodens) megjegyzéseket ta
lálunk. Helyenként olvasható még a „jól karbantartott" és „állandóan 
használható" megjelölés is. 

Katonai szempontból valamennyi minősítés jelentős, hiszen az előre
mozgás, megközelítés, az erők és eszközök szállítása szempontjából nem 
lehet közömbös, mikor, hol, mit lehet tenni a feladatok végrehajtása 
érdekében. 

Az úttípusok meghatározása szempontjából az országleírók feljegyzé
seiben a következő minősítések találhatók: műút (Chaussee), országút 
(Landstrasse), kereskedelmi út (Commercialstrasse), közönséges kocsiút 
vagy községi út (Ordinaire Fahrwege. Dorfweg, Bauerweg), mezei út 
(Feldweg), erdei út Waldweg), ösvény, gyalogút (Fussteig, Steeg), fel
töltött út (Dammweg), mélyút (Hohlweeg — sic!). Nem tudjuk, mit 
takart egyes utaknál a „nem különös" (nicht sonderlich) megjelölés, de 
bizonyos, hogy ezek az utak a jelentősebbekhez nem sorolhatók. 

Sajnos, az utak megkülönböztetése a felmérési szelvényeken történt 
ábrázolásnál legnagyobbrészt hiányzik. A leírások említést tesznek 
ugyan az utakról, de a fentiek szerinti részletes megfogalmazásban csak 
helyenként. Mindebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az út
hálózat minősítése, illetve annak elemző értékelése sok esetben feltéte
lezésekre szorítkozik. 

A környező hegyek minősége. Katonai szempontból a síkság, domb
vidék, hegyvidék, középhegység és magashegység léte és tagoltsága 
szabja meg a feladatokat. Ezért jegyezték fel, hogy egy-egy település
nél melyek az uralgó pontok, honnan nagyobb a terület áttekinthető
sége. Polgárainál (XI—23) azt olvashatjuk, hogy a község völgyben 
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fekszik és a félórányira levő, magasban fekvő kastély uralkodik rajta. 
Innen nagyszerű kilátás nyílik a somlói és szárhegyi szőlőkre. Ka
posvár (VIII—24) határában a hegyeket erdő és szőlő borítja és ez 
akadályozza a kilátást. A gyümölcsfák egész erdőket alkotnak. A he
gyek oldala meredek, tetejük lapos, magasságukban alig van változás. 

Tihany (IX—21). Sziklás tetőn emelkedik a tó felett. Négyszögben 
épült; egyik oldalt fallal bíró kert csatlakozik hozzá, kilátással a tóra 
és szigetre. Az Óvár- és Csuszka-hegyek uralgó pontok; mindkettő a 
sziget védelmére szolgált egykor. Itt bizonyos számú legénység sokáig, 
kedvezően kitarthat. A szigeten egykori sáncok maradványai láthatók. 

Sarkadkeresztúr (XXIII—25). A „Telekhalom" a kimagasló pont. 
Palota (X—20). A régi sáncnál van egy olyan pont, ahonnan az 

egész környék belátható. 
Füzesgyarmat (XXIII—23). A „halomról" jó a kilátás. 
Tokaj (XXIII—13). A hegyet szőlő borítja; a hegy nagyon magas és 

uralja mind Tokajt, mind Tarcalt. Az egész környező vidék jól belát
ható. 

Magassági mérések ebben az időben hazánk területén még nem vol
tak; így természetes, hogy a felmérési szelvényeken az ábrázolásmód 
(magassági vonatkozásban) egyértelműen nem juthat kifejezésre. Az 
országleírók „tető", „csúcs", „völgy", „domb" megnevezéseket hasz
náltak. A hegyábrázolás, illetve leírás részletes elemzésével szinte se
hol sem találkozunk. Míg a települések, utak, erdők, folyók és rétek 
leírása szinte teljes képet ad, addig a katonai szempontból nem kis 
jelentőségű hegyekről meglehetősen keveset tudhatunk meg. 

Minden bizonnyal jelentős hatást gyakorolt ez a hiányosság a had
vezetésre, ennek köszönhető, hogy a következő felméréseknél nagyobb 
gondot fordítottak a hegyek formájának, kiterjedésének és magasságá
nak minél tökéletesebb kifejezésére. 

Ma már elképzelhetetlen a domborzatnak csupán vázlatos ábrázolása, 
vagy hozzávetőleges leírása. Igaz, hogy az országleírók több esetben 
utaltak egyes kimagasló pontokra, de azok megközelítésének nehézsé
geit nem rögzítették. A sok más adatot tartalmazó leírásnak ez a hiá
nyossága semmit nem vonhat le azonban annak más vonatkozású for
rásgazdagságából eredő óriási jelentőségéből és értékéből. 

Megjegyzések. Ez a rovat biztosította az olyan ismeretek felsorolá
sát, amelyekre a kérdések nem tértek ki. Egy ilyen rovat szükségessé
gét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az esetek többségében ebbe 
a rovatba is történt bejegyzés. Itt vagy a megelőző kérdések kiegészí
tését, vagy olyan dolgokat olvashatunk, amelyek rögzítése jelentős 
volt, sőt még ma sem közömbösek. 

Romhány (XV—16). „A Rákócziakkal való csata helye 1710-ben". 
Vári (XXIII—27). E rovatban is kihangsúlyozzák, hogy minden ol

dalról mocsár veszi körül. 
Mohács (XII—33). Feljegyezték, hogy a Lajos király és Szolimán 
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szultán között 1526. augusztus 29-én vívott csatának a színhelye, amely
ben Szolimán győzött. 

Szerencs (XXIII—13). A három templom és az öreg várkastély szi
lárd építmény. Ágyúval el nem látott, számszerű fölényben levő el
lenség ellen, visszavonuló zászlóalj számára — szükség esetén — meg
felelő védekező hely lehetne. A gazdasági épületek iš masszívak, kőfal 
veszi körül őket. Egy vagy több zászlóalj számára helyet biztosíthat
nak, ahol azok tartani tudják magukat. 

Hortobágyi Csárda (XXIII—17). Ezen a Section egyetlen falu sincs. 
Szent Gotthard (II—9). A térképen a város mellett ez olvasható: Ez 

a hely, ahol a tatárok hátráltak és a Rábán át akartak kelni.19 Az or
szágleírásnál a bejegyzés a következő: „Ist wegen der 1664 zwischen 
den Türeken vorgefallene Schlacht berühmt." (A törökökkel 1664-ben 
vívott ütközet miatt nevezetes.) 

Komlós (XXI—28). Az egész határ csupa legelőből áll, hol legalább 
3 mérföldnyi területen egyetlen lakott hely sincs. 

Csaba (XXII—27) határában egy árokkal és középen ,,Cavalir"-ral 
ellátott kis erődítmény maradványai láthatók. 

Kecskemétnél (XVI—26) azt olvashatjuk, hogy a piaristák kertjé
ben és udvarában, valamint a temetőkertben és több más kertben szé
natárolás számára alkalmas hely van. Zab- és gabonaraktárnak alkal
mas épület a piarista rendház, a ferencesek kolostora és a főhadiszál
lás. A ferences kolostornak sehova sem csatlakozó kertje, udvara és 
falkerítése van. A várost egy keskeny, mocsaras árok veszi körül, 
melyen a városkapuknál hidak vezetnek keresztül. 

Váralja (XV—16) mellett a Szada-hegyen várkastély romjai talál
hatók. 

Nagy Tapolcsány (X—7). Régen sánccal volt megerősítve; ennek nyo
mai ma is láthatók. 

A Szádelői (XXI—8) barlangnál: „hier ist die Höhle, wo König Béla 
sich nach der Schlacht bey Sajó verbarg".20 (Itt van az a barlang, 
amelyben a Sajó-menti ütközet után Béla király elrejtőzött.) 

Célszerű lenne a településeknél eszközölt valamennyi feljegyzést 
részletes tanulmányozás tárgyává tenni; ennek folytán olyan monográ
fia elkészítése válna lehetővé, amely a kor eddig ismert legrészletesebb 
írásos feljegyzésére és térképi ábrázolására épülhetne fel. Ahhoz, hogy 
az országleírás hozzáférhetővé váljék a kutatók minél szélesebb tábo
rában, szükség, sőt igen nagy szükség lenne a teljes anyag megjelen
tetésére. 

E munkában olyan nagyszabású írott és ábrázolt anyag van felhal
mozva, melyet sokoldalú anyaggyűjtés, számos helyszíni szemle, határ
járások és részletekbe menő egyéb vizsgálatok előztek meg. 

Mind a térképészeti, mind az országleírási anyag forrásértékét lé-

19 Kriegsarchiv Wien B IX. a 527 Coll. II. Sectio 9. Fotómásolatban HT B IX. a 527. 
20 Kriegsarchiv, Kartenabteilung, Wien. Coli. XXI. Sect. 8. 
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nyegesen emeli, hogy a gyűjtést egy széles katonai apparátus a hadá
szati előírásoknak megfelelő szempontok szerint hajtotta végre, és így 
abban az egyéni érdek és felfogás kevésbé érvényesülhetett.21 

Sajnos, a térképek és az országleírás anyaga a készítés időpontjában 
és azt követően sokáig csakis az Osztrág—Magyar Monarchia legfelsőbb 
katonai vezetésének állt rendelkezésére.22 Annyira titkosan kezelték, 
hogy az 1848—49-es szabadságharc idején a magyar hadvezetés sem 
rendelkezett ezzel a nagy jelentőségű forrásanyaggal, pedig elkészültük 
óta jóval több, mint fél évszázad telt el. 1928-ban elsőnek Eperjessy 
Kálmán, majd Borbély Andor és Nagy Júlia adták hírül létezését és 
hívták fel a figyelmet az anyag gazdagságára, főként e tanulmány
ban is felhasznált munkáikban. 

A katonai térképeket féltő császári határozat szerint:23 „A Müller-
féle térkép a magyar rendeknek a legnagyobb óvatossággal kiadható. 
Csak egy emberre bízható, aki munkatársaival való időkénti felhaszná
lása után a térképet ismét gondos megőrzés alá veszi és azért is felelős, 
hogy az sem egészben, sem részben soha nyilvános használatra ne jus
son." Tudnunk kell, hogy az előbb említett „Müller féle térkép" 1769-
ből ered és Müller Ignác ezredes irányításával készült. Méretaránya 
1:360 000. Címe: Mappa Geoprahica novissima Regni Hungáriáé divisi 
In suos, Comitatus . . ." (HT. B IX a 513.)2'1 

Egykor a térképészet fejlődését főleg hadi szempontok irányították. 
Míg a polgári élet és a kereskedelem csaknem mindenkor ugyanazokat 
az utakat használta, addig a katonának az ismert utaktól és lakott 
helyektől távol eső részeken (lakatlan területen) is el kellett és ma is 
el kell tudnia igazodni. A térkép fejlődése a hadseregek fejlődésével, 
a hadműveletek sokoldalúságával immár két évszázada lépést tart. 
Ennek egyben magyarázata az, hogy nagyobb területek egységes mé
retarányban történő terepfelmérését minden államban katonák ha j 
tották végre, vagy azok irányították. Itt szükséges megjegyezni, hogy 
kivételt képezett és képez ma is a kataszteri felmérés, melynek célja 
a földbirtokok nagyságának megállapítása, gazdaságok, ipartelepek ki
terjedésének és földrajzilag meghatározott helyeinek térképi ábrázolása. 

Az I. katonai felmérés rendkívül értékes anyagának tudományos 
vizsgálata már 1779-ben megkezdődött, amikor II. József elrendelte, 
hogy az addigi összes hadjáratok történetének anyagát dolgozzák fel a 
Hadilevéltár adatai alapján. Állítsanak össze az összes tervekről és ira
tokról olyan időrendi gyűjteményt, amely a tábornokoknak és tisztek
nek az országok megismeréséhez alapul szolgálhat.25 

21 Das K. K. Kriegs-Archiv. Geschichte und Monographie. Wien, 1878. 
22 Paldus József e z r edes : Katonai t é rképek készí tése II. József császár idejében, kü lönös 

tekintet te l Magyarországra . Hadtör téne lmi Közlemények . Budapest , 1917. XVIII. k. 169. o. 
23 Kriegsarchiv Wien. HKR. 1670. 34. 57—1. 
24 A „Müller féle" térképről alapos, elemző tanulmányt írt Bendefy László a Geodézia és 

Kartografia 1974. 2. számában: „Egy kiváló magyar térképszerkesztő: Müller Ignác (1727— 
1804)" címmel. A „Hadtörténelmi és katonai térképek 1974." kiállításon a térkép bemutatásra 
került és osztatlan sikert aratott a látogatók körében. 

25 Borbély Andor—Nagy Júlia: i. m. 50. o. 
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A tudomány általános fejlődésének folyamatában az egyes tudomány
ágak feladatköre és érdeklődése kitágult, közöttük a kapcsolatok erő
sebbé, időnként bonyolultatbbá válnak, az egyes tudományágak össze
fonódnak, s ezzel a közöttük korábban kialakult, merevnek hitt hatá
rok elmosódnak. Tóth Ágoston írta a bölcsészeti szellem szükségéről: 
„Akármely rendszer szerint taníttassék a történelem, mindig valódi böl
csészeti szellemtől kell áthatva lennie, mely mindég az ok és követke
zés után kémlel, a tényeket úgy állítsa elő, hogy mindenütt nagyszerű 
és tanulságos nézetek terjesztetnek és haszontalan emlékezet — terhelés 
helyett, a szív és észnek valódi gazdagítás és szellemi táplálék nyú j -
tatik. A történelemben nem elég a tények ismerete, a figyelem min
dig hely-, idő-, és körülményekre, melyekben az események játszat
tak, fordítandó, mert csak ez által válnak az elkülönített események, 
helyhez és időhöz kötött, körülmények által előidézett vagy módosított 
történelmi tényékké."26 

Az országleírás anyaga ma már történelem, forrásértékét a bemu
tatott katonai jelentőségű részeken túl több tudományág hasznosíthatja. 
Az I. katonai felmérés térképszelvényeit a legkülönbözőbb témakö
rökben kutatók a Hadtörténelmi Térképtár gyűjteménye, kutatószol
gálata útján rendszeresen használják, de az országleírás anyagának 
hasonló hasznosítása sajnos még várat magára.27 

A tudományos élet — és minden bizonnyal a népgazdaság néhány 
ága is — a kiadási nehézségek miatt olyan ismereteket nélkülöz, ame
lyek történelmi múltunkat új megvilágításban mutatnák be, és segít
séget nyújthatnának a gazdasági élet számos kérdésében.28 

26 Felső-Zopori Tóth Ágoston Rafael: i. m. 136. o. 
27 Eperjessy Ká lmánna l tör tén t beszélgetés a lapján szerzett i smere tek . Lásd m é g : Eper-

jessy Kálmán: Az első ka tona i adatfelvétel (1782—85) országle í rása inak fo r rásé r téke . Agrá r 
tör ténet i Szemle 1961. 3—4. szám. 523. o. 

M u n k á m a t nagy mér t ékben megkönny í t e t t e a dr. Eper jessy K á l m á n és m u n k a c s o p o r t j a 
ál tal végzett rendszerezés , va lamin t az anyag gótbetűs í rásból latin be tűs gép í rásba való á t 
tétele. Dr. Eperjessy Ká lmán hasznos tanácsa ié r t ezúton is köszönete t mondok . 

28 Bendefy László: Kéziratos t é rképe ink ka t a lógusának kérdéséhez . Geodézia és K a r t o g 
ráf ia 1957. 3. sz. Vö. : Még egyszer kézi ra tos t é rképe ink ka ta lógusáró l . Geodézia és Kar tográ 
fia 1958. 3. sz. 

Dr. Bendefy László í rása iban többször szorgalmazta a kézi ra tos t é r k é p e k ka t a lógusának 
mielőbbi elkészítését, tekinte t te l azok je lentőségére és tö r t éne lmi é r t ékére . Mivel az o r szág
le í rás a XVIII. század végi á l lapotokról tudósí t , m inden b izonnyal nagy segítséget n y ú j t h a t 
az e korban , vagy az e kor t megelőző időkben készül t kéz i ra tos t é rképe ink ér tékeléséhez is. 

T a n u l m á n y o m h o z nyúj to t t önzetlen segí tségéért köszönet illeti dr. Bendefy László t u d o 
m á n y o s tanácsadót , a fö ld tudományok doktorá t . 
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