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Bartos-Elekes Zsombor 
A KOLOZSVÁRI CHOLNOKY JENŐ TÉRKÉPTÁR 

 
 
1. Bevezető 

 
2001 tavaszán a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Földrajz Karának épületében az egyik 
raktárhelyiséget elkezdték felszámolni. A benne levő kacatot (sátrakat, poros dobozokat, penészes 
térképeket) kezdték eldobni. Szerencsére még az eldobás előtt kiderült, hogy a térképek értékes, 
régi forrásmunkák, a kis dobozok pedig egyedi fényképfelvételeket rejtenek. Így került felszínre a 
Ferenc József Tudományegyetem Földrajzi Intézetének évtizedekkel korábban elsüllyedt 
térképtárának maradéka, fényképtára. Olyan anyag, aminek létezéséről még a legidősebb kollégák 
sem tudtak. Olyan anyag, ami évtizedek óta szekrények mélyén, sátrak között penészedett, 
porosodott. 

Megvizsgálva a fényképeket és a térképeket, rájöttünk, hogy a gyűjteményt legnagyobbrészt 
Cholnoky Jenő építette ki. Cholnoky Jenő, a magyar földrajztudomány kiemelkedő alakja, 1905 és 
1919 között a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem egyetemi tanára volt. Cholnoky ez idő 
alatt építette ki a Földrajzi Intézet könyv-, fénykép- és térképtárát. Kolozsvárról 1919-ben kellett 
elmenekülnie, jelentős földrajzi vonatkozású üvegképet, atlaszt és térképet tartalmazó gyűjtemény 
maradt hátra utána. A FJTE Földrajzi Intézete általa összeállított fénykép- és térképtárának anyaga 
pár évtizedig még számon tartották, de utána ismeretlen helyen volt újabb évtizedekig, 2001 tavaszi 
megtalálásáig. Azóta Cholnoky kolozsvári hagyatékát a Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság kezeli. 

Az elmúlt években Imecs Zoltán vezetésével, egyetemi hallgatók segítségével a mintegy 
ötezer fényképből álló fényképtárat katalogizálták, részben digitalizálták; eredményeiket lásd a 
Cholnoky Fényképtár honlapján (hagyatek.cholnoky.ro/fenykeptar). 

2006 és 2008 között történt meg a térképtár tételes feldolgozása Bartos-Elekes Zsombor 
vezetésével, egyetemi hallgatók segítségével. Az így leltárba vett térképtár Románia második 
legnagyobb régitérkép-gyűjteményének lehet tekinteni: mintegy 6500 térképet tartalmaz, ebből 
3200 darab általános és tematikus térkép, 150 atlasz, és 3150 (főleg osztrák) topográfiai térkép. A 
legrégebbi térkép 17. századi és több egyedi kéziratos térképpel is rendelkezünk (pl. Magyar László 
felfedező Délnyugat-Afrika térképvázlatával). 2008 óta szakkollégiumi keretek között kutatások 
folynak (4 TDK-dolgozat készült el), digitalizálásokkal haladunk (mintegy 910 lapot már 
beszkenneltünk, amiből mintegy 670-t honlapunkon közzétettük) és kiállításokat szervezünk. 

Jelen tanulmány a térképtárat mutatja be.1 
 
 

2. A térképtár története 
 

2.1. Az FJTE intézeti térképtára és utóélete 2001-ig 
 
A kolozsvári egyetemet 1872-ben alapították, 1881-ben vette fel a Ferenc József Tudományegyetem 
nevet.2 Az első két tanévben a földrajz tanszék betöltetlen maradt, annak ellenére, hogy Brassai 
Sámuel át akarta magát e tanszékre helyeztetni, de ez nem sikerült neki. 

1874-ben professzornak Terner Adolfot (1835–1917) jelölték ki; a Bölcsészet-, Nyelv és 
Történettudományi Karhoz tartozó Egyetemes és Összehasonlító Földrajzi Tanszék a budapesti után 
a második földrajzi tanszék volt az országban. Terner harminc éven át volt a tanszék vezetője, 
1904-ben ment nyugdíjba. Az egyetem ma is működő központi épülete a századfordulón épült, a 
megnőtt tér adta a lehetőséget, hogy Terner 1895-ben megszervezze abban a Földrajzi Intézetet, 

                                                 
1 Jelen tanulmány elérhető honlapunkon (hagyatek.cholnoky.ro/terkeptar), tartalmát rendszeresen frissítjük. Ez a 
térképtár legrészletesebb leírása. E változat 2015. áprilisi keltezésű. 
2 A Ferenc József Tudományegyetemen való geográfusképzésről lásd: Bartos-Elekes 2010. 
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amely a Bölcsészkar második intézete (gyűjteménytára) volt. A Földrajzi Intézet három helyiségből 
állt az első emeleten, az északkeleti sarokban. A Színház (ma E. de Martonne) utcára nézett a két 
ablakos tanári szoba (ma 134. terem, a Fizika kar titkársága). A sarokban volt a szertár (ma 136. 
terem, a Fizika kar dékáni irodája). A Király (ma Brătianu) utcára nézett a háromablakos tanterem 
(ma 133. terem, Ionescu-előadóterem) (Géczi 1998: 255–256). Cholnoky megérkezéséig a Földrajzi 
Intézet berendezése nagyon szegényes volt. Terner évi 300 korona dotációt kapott. Csak kevés 
könyvet, térképet (az egész Monarchia 1: 75 000-s topográfiai térképei, pár falitérkép) szerzett be3. 
Cholnoky szerint Terner a kevés eszközt ráadásul nem használta: a tanári szobában a térképek 
érintetlenek voltak. (Cholnoky 1917: 444–445, Géczi 1998: 255) 

 

 
 

1. ábra.  Cholnoky tanári szobája 1905-ben. Cholnoky Jenő felvétele. 
A kolozsvári Cholnoky Fényképtár tulajdona. 

 
Cholnoky Jenő (1870–1950) harmincnégy éves volt, amikor 1905 februárjában kinevezték 

tanszékvezetőnek Kolozsvárra a Ferenc József Tudományegyetemre (Lásd 1. ábra). Fodor Ferenc 
szerint „a kolozsvári egyetem lett ezután a magyar tudományos földrajz központja” (Fodor 2006: 
527–535). Cholnoky kiépítette az intézet felszerelését. Cholnoky elérte azt, hogy (1917-re) 1800 
korona rendes dotációja és éveken át 5000 korona alapberuházási átalánya legyen. A Földrajzi 

                                                 
3 Gyűjteményünkben ma is találhatóak bőven (mintegy 150 szelvény, összesen 850 példányban) 1: 75 000-s térképek. E 
lapok egy része tehát gyűjteményünk legkorábbi (Cholnoky előtti) példányai lehetnek, más részükön más intézetek 
pecsétjei szerepelnek. Cholnoky azt írja, hogy az egész Monarchia térképe megvolt, azonban ma csak arról a területről 
vannak szelvényeink, amelyek később Romániához kerültek. Nyitott kérdés, hogy ki és mikor válogatta szét e 
szelvényeket, hagyta meg a romániai lapokat, tűntette el a többi szelvényt. E térképekből egy sorozatot megtaláltunk a 
Bukaresti Tudományegyetem egyik tanári szobájában is, több száz példányt, C100-as FJTE-FI pecséttel, a kezdő jelzet 
szintén arra utal, hogy az volt a térképtár magja. 
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Intézet szakkönyvtára 10–15 000 kötetből állt. Folyóirattárába a kor rangos folyóiratait 
rendszeresen járatta. A térképtára méretét nem ismerjük, Cholnoky a „hatalmas” jelzőt használta, 
sajnos nem maradt hátra nyilvántartás a gyűjteményről. A ma megmaradt térképek mintegy 95%-a 
I. világháború előtti, ezek legnagyobb része ekkor már az intézeti térképtár része lehetett, nehéz 
felmérni, hogy mennyivel volt nagyobb a térképtár. A topográfiai térképei lefedhették mindenféle 
méretarányban az országot, számos tematikus térképet szerzett be, illetve külföldi útjairól komoly 
mennyiségű térképpel gazdagította a térképtárat, különösen az amerikait tekinthetjük egyedinek. 
(Cholnoky 1917: 445, Géczi 1998: 255–256) 

Cholnoky (mint minden más kollégája) 1919. május 12-én megtagadta a román államnak a 
hűségesküt, így a román hatóságok még aznap kiutasították őket végleg az épületből (Gaal 2009: 
33–34).4 Sőt kiutasították 1919. november 1-én Kolozsvárról is, 8-án hagyta el a várost. 
 

 
 

2. ábra. A Bolyai Tudományegyetem kétnyelvű pecsétje egy topográfiai térképen. 
 

A térképtár sorsáról ezután még kevesebb információnk van. Feltehetőleg a két világháború 
közötti (1919–1940) román Ferdinánd Egyetem Földrajzi Intézete átvette a teljes gyűjteményt5. 
Leltározásukat rengeteg pecsét jelzi, sőt még bővítették is valamelyest a térképtárat (ma mintegy 
150 olyan térképünk van, amely két világháború közötti, főleg román kiadású). 1940-ben a 
Ferdinánd Egyetem el kellett hagyja Kolozsvárt, Nagyszebenbe (és Temesvárra) költözött; leírások 

                                                 
4 A leírások alapján semmit ki nem vihettek az épületből, tehát valószínűleg nem került Magyarországra semmi ebből a 
gyűjteményből. Ugyan a Szegedi Egyetemen számon tartanak egy földgömböt, amiről úgy vélik, hogy az Cholnokytól 
ered, de az előbbiek miatt azt feltételezzük, hogy más az eredete. 
5 A folytonosságot bizonyítja az is, hogy a Ferdinánd Egyetem továbbra is alkalmazta hasonló munkakörben Cholnoky 
laboránsát, Fekete Mihályt, mint intézeti fényképészt (Géczi 1998: 256). 
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alapján több teherautónyi felszerelést vitt el (Csetri 2009: 55–56); de nincs információ arról, hogy 
konkrétan az intézeti térképtárból mennyit vitt el6. 

A második világháború alatt (1940–1945) működő Ferenc József Tudományegyetemen 
Prinz Gyula (természetföldrajz), Hantos Gyula (emberföldrajz) és Teleki Géza (gazdasági földrajz) 
voltak a professzorok (Bartos-Elekes 2012, Molnár 2004: 185–189). Ők hozhatták az új topográfiai 
térképeket (mintegy 200 példányunk van ezekből), sőt van pár olyan térkép is, amelyen Prinz 
korábbi munkahelyének (a pozsonyi, ill. pécsi egyetemnek) a pecsétje található. 

1945-ben az egyetemi épületekben a román Ferdinánd Egyetem helyezkedett el (amely 
később felvette a Babeş Tudományegyetem nevet), egy sétatéri épületben (Arany János u. 11) 
megalakult a Bolyai Tudományegyetem. Ha korábban nem is, ekkor már valószínűleg két részre 
választották a térképtárat. A topográfiai térképeket használni kellett, ezek valamelyest ismertek 
maradtak; a korográfiai és tematikus térképeket (a törzsgyűjteményt) és az atlaszokat (a 
fényképekkel együtt) ekkor, ez után süllyeszthették el. A történet tehát innen két szálon fut. 

A topográfiai térképgyűjtemény közül a román területet ábrázolók többnyire szigorúan 
titkosan kezelt dokumentumként szinte végig használatban voltak (tanárok kölcsönözhették, a 
Bolyain Marosi Mária felelt értük), a nem román területek térképei ekkor már eltűntek (egy 
részüket találtuk meg Bukarestben). Leltári pecsétjeink alapján azt feltételezhetjük, hogy a mintegy 
2000 topográfiai szelvény nagyobbik része (háromnegyede?) a Bolyaira kerülhetett (ezeket végig az 
Arany János utcai épületben tárolták), kisebb része (egynegyede?) a Babeşen maradt (a 
Kogălniceanu / Farkas utcában). E térképek a két egyetem 1959-es egyesülése után kerültek át a 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem Földrajz Karára (Clinicilor / Mikó u.), ott továbbra is a titkos 
dokumentumok irodájában tárolták. A törzsgyűjtemény (térképek) és az atlaszok 2001-es 
megtalálását követően lett a topográfiai térképgyűjtemény a Cholnoky Térképtár része. (Lásd 2. 
ábra). 

A törzsgyűjtemény (korográfiai és tematikus térképek) és az atlaszok (a fényképekkel 
együtt) más utat jártak be. A gyűjtemény ekkor még gyarapodott egy keveset: a második 
világháború utáni időszakból csupán két térképünk van, egy 1947-es és egy 1953-as, illetve vannak 
olyan térképek, amelyek 1951-be kerültek be a leltárba. A politikai légkör az országban (és a 
Bolyain) 1947–48 körül megváltozott: párizsi békeszerződés aláírása, a királyság megbuktatása és a 
népköztársaság kikiáltása, tanügyi reform államosítással, magyarországi oktatók hazatérése, 
bizonyos oktatók üldöztetésének és letartóztatásának kezdete stb. Az 1948-tól hallgatóként (majd 
oktatóként) a Bolyain dolgozó legidősebb kollégáink7 nem is sejtették e térképek létezését (amikor 
2001-ben előkerültek, meglepetés volt számukra a térképek léte). A fentiek alapján feltételezhetjük 
akár azt is, hogy valamikor a negyvenes évek végén (?) – az eldobás veszélye miatt – valakik 
félretették / elmenekítették ismeretlen helyre, nem használták. Nincs sejtésünk arról, hogy a 
gyűjtemény hol lehetett: a Bolyai földrajz tanszéke az Arany János utcáról 1948-ban a Horea út 31. 
szám alá költözött. 1959-ben az egyesített BBTE Földrajz Kara a Clinicilor utcába költözött, e 
nemkívánatos térképeket ekkor egészíthették ki más hasonlókkal, térképeinken találunk pecséteket 
a Bolyai geológiai, vagy akár a Babeş gyűjteményéből is. 

 
 

2.2. A Cholnoky Térképtár története (2001 után) 
 

2001 tavaszán a BBTE Földrajz Kar egy második emeleti raktárhelyiségének (Clinicilor / Mikó u. 
5–7, 60-as terem) kiürítése során került ismét napvilágra a kb. félévszázada eltűnt gyűjtemény, 
amelyről tudomásunk sem volt, hogy létezik: a több mint 4000 térkép mappákban, mintegy 150 
atlasz egy szekrényben (és a mintegy 5000 fénykép dobozokban). A korábbról is részben ismert, 

                                                 
6 Gyűjteményünkben van olyan térkép, amelyen a Kolozsvár–Nagyszebeni Egyetem pecsétje található, tehát 
elképzelhető, hogy a térképek egy része Dél-Erdélyben töltötte a második világháború éveit. 
7 Pl. Marosi Mária, Nagy Arisztid, Tövissi József.  
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mintegy 2000 topográfiai szelvény a titkos dokumentumok alagsori irodájából csatlakozott a 
térképtárhoz. 
 

 
 

3. ábra.  A térképek a régi mappákban és a dobozokban. 
 

2003–2004 között a Sapientia Kutatási Programok Intézete segítségével Imecs Zoltán és 
egyetemi hallgató munkatársai több mint ötezer tételből álló fényképtárat katalogizálták, azóta főleg 
digitalizálási munkák folynak. Az eredményekről a következő helyeken számoltak be: Imecs 
(2004), hagyatek.cholnoky.ro/fenykeptar. 

A térképtár feldolgozása 2001 és 2006 között lassan haladt. Az első években Jancsik Péter 
hallgatók segítségével a titkos dokumentumok irodájából származó topográfiai térképgyűjtemény 
egy részét leltározta, mintegy 900 tételt. E topográfiai térképek közül mintegy 60 tételt mi már nem 
találtunk meg (egy kis részükről tudjuk, hogy kölcsönzések következtében kerültek lábra, más 
részük azonosítási problémák miatti félreértések következtében is hiányozhat adatbázisunkból). A 
mintegy 100–150 atlaszról szintén készítettek leltárt, ez atlaszok közül mintegy 5 szintén már nincs 
meg. Az eltűnésekért felelőst nehéz lenne keresni, hiszen az atlaszok továbbra is a 
raktárhelyiségben maradtak, a szekrényben. Még 2012 őszén is előkerült az épület egyik zugából 
több mint 100 térkép. A kezdeti években a térképtár legnagyobb része, a törzsgyűjtemény (mintegy 
4–5000 tétel) feldolgozatlanul mappákban maradt, ezekbe először Hegedűs Ábel nézett bele, és 
készített róluk áttekintő jellegű feljegyzéseket. 

A térképtár tételes logikai feldolgozását és fizikai elrendezését Bartos-Elekes Zsombor 
vezetésével, Groos Boróka, Lázár István és Veres József egyetemi hallgatók közreműködésével 
2006–2008 között végezte el. A csoport munkáját ebben a két évben a Szülőföld Alap, a Magyar 
Tudományos Akadémia Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram és a Sapientia 
Kutatási Programok Intézete támogatta – ezúton köszönjük a segítségüket. A térképtár első 
átnézését, leltárát tehát 2008-ban fejeztük be.8 

                                                 
8 A leltár elkészülte után tanulmányokban adtunk hírt a térképtárról: Bartos-Elekes 2007, 2008, 2009. 
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4. ábra. Az atlaszok a régi szekrényben. 
 

Munkánk kezdetén a feldolgozandó térképek egy bő köbméternyi, teljesen kezelhetetlen 
papírkupacot alkottak. Legnagyobb részük egymásra helyezett nagy mappákban, vagy dobozokban 
helyezkedett el. Ahhoz, hogy egy alsóbb mappát használjunk, az összes felette lévőt félre kellett 
rakni. A mappák tartalmilag teljesen rendszertelenek voltak: ugyanazon térkép szelvényeit, vagy 
akár szakadt darabjait sokszor több mappában találtuk meg; ugyanazon mappa a legkülönfélébb 
térképeket tartalmazta. A nehéz hozzáférés mellett a használhatatlanság másik oka az volt, hogy 
fogalmunk sem volt, hogy milyen térképek hevernek a dobozokban. (Lásd 3. és 4. ábra). 

A mappákból kibontva a mintegy öt-hatezer térképet egyenként leltárba vettük: leolvastuk a 
térkép jellemzőit (szerző, cím, kiadás éve, helye, a térkép méretaránya, műfaja, ábrázolt terület 
stb.). Miután elkészült a teljes anyagról a digitális táblázat, fogalmi csoportokra bontottuk a 
térképeket, és egyenként átcsoportosítottuk őket, így jelenleg a térképek logikai csoportokban 
helyezkednek el, fiókokra, új mappákra bontva. Tehát ma már a digitális leltár segítségével bármely 
térkép bármely jellemzője alapján könnyen előkereshető; a megfelelő fiókból, mappából elővehető, 
a hasonló korú, hasonló területet ábrázoló, hasonló műfajú térképek szintén mellette helyezkednek 
el.  

Az eredeti raktárhelyiségben és az épület egyéb helyein ideiglenesen tárolt térképek és 
fényképeket fokozatosan áthoztuk az épület egy tetőtéri szobácskájába. 2006 decembere óta erre a 
célra készített bútorok fiókjaiban, polcain található mind. (Lásd 5. és 6. ábra). 

2008 óta munkánk szakkollégiumi keretek között folyik. 
Éves bontásban munkánk a következő: 
A 2008–2009-es tanévben a munkát a Szülőföld Alap támogatásával, digitalizálással 

folytattuk (a diákcsapat változott, Groos Boróka és Miklós Réka szakkollégisták folytatták a 
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munkát). 2009. április 24-én kiállítást szerveztünk térképeinkből a Descriptio Transylvaniae 
konferencián belül. A két szakkollégista hallgató részt vett, és II. díjat ért el Kolozsváron a XII. 
Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián 2009 májusában, Cholnoky Jenő kolozsvári 
hagyatékának kelet-ázsiai vonatkozásai című dolgozatukkal, dolgozatukat meghívták a 2011-es 
kárpát-medencei OTDK-ra is (Groos–Miklós 2009). Ebben a tanévben szakkollégistáinkkal 
összesen 188 lapot digitalizáltunk; ezek kisfelbontásban elérhetők a honlapunkon. Ebből 110 
térképet nagyméretű rollszkenner segítségével digitalizáltunk, köszönjük Ioan Rus segítségét. Amit 
nem tudtunk szkennelni (pl. atlaszlapok), azt fényképeztük (78 kép), köszönjük Imecs Zoltán 
segítségét. 
 

 
 

5. ábra. A térképtár ma: fiókok térképekkel. 
 

A 2009–2010-es tanévben a régi szakkollégisták (Groos Boróka és Miklós Réka) folytatták a 
kutatásukat, részt vettek, és I. díjat értek el Kolozsváron a XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri 
Konferencián 2010 májusában, Cholnoky Jenő Kelet-Ázsiában. Egy tanulmányút dokumentumainak 
utóélete című dolgozatukkal, dolgozatukat meghívták a 2011-es OTDK-ra is (Groos–Miklós 2010). 
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Megvolt a második kiállításunk 2010. március 20-án, a Természet világa c. rendezvény keretén 
belül, ismét a kar épületében. Ebben a tanévben új szakkollégistáink (Kőműves Orsolya, Lakatos 
Zita, Simó Márton-Attila) digitalizáltak, Ioan Rus segítségével, rollszkenneren, 115 lapot. 
 

 
 

6. ábra. A térképtár ma: polcok atlaszokkal. 
 

A 2010–2011-es tanévben a munkát ismét a Szülőföld Alap támogatásával folytattuk. A 
nyíregyházai OTDK-n Groos és Miklós 2009-es dolgozata II. díjat nyert. Ebben a tanévben két 
szakkollégista is részt vett Kolozsváron, az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián 2011 
májusában: Miklós Réka Amerikai Egyesült Államok, 1912. Újabb adalékok a kolozsvári Cholnoky-
hagyaték kiépülésének történetéhez című munkája III. díjas lett, Lengyel Hunor Cholnoky Jenő 
belföldi terepezései kolozsvári egyetemi oktatóként (1905–1919) dicséretet kapott (Lengyel 2011, 
Miklós 2011). Mindkettőt jelölték a következő OTDK-ra. Ebben a tanévben a többi szakkollégista 
(Kőműves Orsolya, Pálfi Gizella, Simó Márton-Attila) digitalizált, Ioan Rus segítségével, 
rollszkenneren, 125 lapot. 2011 őszén közzétettük új honlapunkat.  

A 2011–2012-es tanévben továbbfolytattuk a szakkollégistákkal a digitalizálást: Gábor 
Lajos és Tamás Zoltán újabb 160 atlaszlapot fényképezett le. Részt vettünk a BBTE múzeumában a 
140 éves a kolozsvári magyar nyelvű egyetemi oktatás c. kiállításon. 

A 2012–2013-as tanévben szakkollégistáink: Gombos Dalma, Lengyel Hunor és Nagy 
Norbert. Újabb 125 térkép került elő az épületből, ezeket katalogizáltuk. További 84 szelvényt 
szkenneltünk be. 2013. júniusában megkezdtük a térképtár tételes szkennelését, 244 szkennelésével. 

A 2014–15-ös tanév szakkollégistái: Bálint Melinda, Gál Attila, Gál Eszter, Kirmajer Réka, 
Szakács-László Krisztina és Tamás Botond. Újabb 41 térkép került elő az épületből, ezeket 



 9 

katalogizáltuk. 2015. áprilisában kiállítás az Országos Tudományos Diákköri Konferencia keretén 
belül. 

Tevékenységeink összefoglalása: 
Egyik tevékenységünk a digitalizálás, digitális közzététel: a térképeket nagyméretű 

rollszkenner segítségével digitalizáltuk, eddig összesen 429 lapot. Amit nem tudtunk szkennelni (pl. 
atlaszlapok), azt fényképeztük (eddig összesen 237 kép). Új honlapunkat 2011-ben tettük közzé: 
összesen már 672 térkép böngészhető, ezek egy része teljes méretben is. Ezek közül 395 térképlap a 
törzsgyűjteményből, 270 atlaszlap, és 7 a topográfiai térképek közül. A honlap mellett további 244 
állomány várja a közzétételt. 

A másik tevékenység a kutatás: eddig négy TDK-dolgozat készült el, amelyben Cholnoky 
külföldi (kínai, amerikai) és belföldi útjainak hatását vizsgáltuk a térképtár felépülésében (Groos–
Miklós 2009, Groos–Miklós 2010, Lengyel 2011, Miklós 2011). A dolgozatok díjakat szereztek az 
ETDK-kon, illetve Groos Boróka és Miklós Réka 2011-ben az OTDK-n is. 

A harmadik tevékenységünk a kiállítás-szervezés, térképeinkből kiállítás nyílt Kolozsváron 
a következő rendezvényeken: Descriptio Transylvaniae (2009), Természet világa (2010), 140 éves a 
kolozsvári magyar nyelvű egyetemi oktatás (2012), Országos Tudományos Diákköri Konferencia 
(2015). 

 
 

3. A térképtár jelentősége 
 

A Cholnoky Térképtárat összehasonlíthatjuk Románia térképtáraival, vagy az Erdélyt 
legrészletesebben bemutató budapesti és bécsi térképtárakkal.  

Románia legnagyobb térképtára a Román Akadémia bukaresti gyűjteménye9, ez mintegy 21 
000 tételt (térképet, atlaszt, birtokvázlatot, földgömböt) tartalmaz, a 16. század végétől főleg a 20. 
század közepéig. A térképtár csak rendszerezett katalóguscédulákkal rendelkezik, digitális 
katalógusuk nincs. A térképtár elsősorban a két volt román fejedelemség területéről tartalmaz 
térképeket (topográfiai térképeket, birtokvázlatokat, egyéb térképeket, atlaszokat), Erdélyt kevésbé 
részletesen tartalmazza. Összehasonlítva a két gyűjteményt, a Cholnoky előnyére mondható a 
digitális feldolgozáson túl a jelentős számú, többnyire Erdélyt ábrázoló, osztrák katonai térkép, 
mely a legteljesebb gyűjtemény az országban, melyekből az akadémiai térképtár csak nagyon 
keveset tartalmaz. 

Románia második legnagyobb térképtárai, nagyjából ugyanakkora mennyiségű térképpel a 
Cholnoky Térképtár és a kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár térképtára, ez utóbbi mintegy 
6500 tételt tartalmaz10. E térképtár alapja (térképeinek mintegy harmada) az egykori Ferenc József 
Tudományegyetem központi térképtára, amely (a földrajzi intézeti térképtár hányatott történetével 
ellentétben) végig ismert volt, végig ugyanabban a teremben maradt. A legrégebbi térképeik XVI. 
századiak (közte Honterus egyik munkája), a térképtár folyamatosan bővül. A térkép katalógusát 
honlapjukon is megjelentették, szkennelve. Tehát a FJTE központi térképtárából bővült és az 
intézeti térképtárból hátra maradt gyűjtemény nagyjából azonos mennyiségű térképet tartalmaz. A 
két gyűjtemény „korszerkezete” eltérő: az intézeti térképtár nem bővült, így ma több régi térképet 
tartalmaz, mint a központi társa. 

A Nemzeti Könyvtár bukaresti térképtára11 már kevesebb térképet tartalmaz, mint a 
Cholnoky (csak mintegy 4000 egységet). A nemzeti könyvtár térképtárának a feldolgozása is 
alacsony fokú, katalogizálva nincs, csak a leltárkönyvük van meg: a térképek leltári számuk szerint 
lettek valaha felsorolva, tehát ez semmilyen, szerző vagy téma, vagy időpont szerinti keresést, 
böngészést nem támogat. 

                                                 
9 A Román Akadémia bukaresti térképtárának honlapja: http://www.biblacad.ro/harti.html 
10 A kolozsvári központi egyetemi térképtár honlapja: http://www.bcucluj.ro/re/catalogold/CSH/csha.html 
11 A Nemzeti Könyvtár bukaresti térképtárának honlapja: http://www.bibnat.ro/Cartografie-s68-ro.htm 
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A kisebb mérete ellenére feltétlen érdemes megemlíteni a marosvásárhelyi Teleki Téka12 
térképgyűjteményét. Ez a legrégebbi térképeket tartalmazó nyílt erdélyi térképgyűjtemény, amely 
főleg 16.–18. századi atlaszokat, térképeket tartalmaz, melyek főleg „önmagukért” értékesek: nem 
olyan pontosak, részletesek, hogy azt ma általában alkalmazott kutatásra, korabeli viszonyok 
elemzésére lehessen használni. A Batthyaneum szintén régi térképeket tartalmaz, a gyűjtemény 
feldolgozása értesüléseink szerint kezdetleges fázisban van. Megyei múzeumok, levéltárak 
tartalmaznak még régebbi térképeket, ezek kisebb gyűjtemények. 

Erdélyről legnagyobb mennyiségben régi általános és tematikus térképeket a budapesti 
Országos Széchényi Könyvtárban13 találunk, amely összesen kétszázezer egységet tartalmaz (ezek 
egy része a honlapon14 is elérhető), és a leggazdagabb ilyen jellegű Erdély-gyűjteményt. Az osztrák 
topográfiai felmérésekből készült térképek két legnagyobb gyűjteménye a bécsi Hadtörténeti 
Levéltár (Kriegsarchiv) és a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtára15, mindkettő 
nagyjából négyszázezer tételt tartalmaz. A felsorolt bécsi, budapesti térképtárak természetesen jól 
használható szakkatalógusokkal rendelkeznek. 

A fenti gazdag gyűjteményekhez képest a Cholnoky Térképtár jelentősége: a helyzete. 
Kolozsváron lettek elérhetőek olyan térképek, amelyekért eddig Budapestre kellett utaznia az 
érdeklődőnek. Továbbá nem elhanyagolható az a szempont sem, hogy a gyűjteményünk tartalmaz 
pár olyan térképet is, amelyet a budapestiek nem tartalmaznak: pl. az I. világháború előtti, Erdélyt 
ábrázoló román kiadású topográfiai térképeket a szakirodalom még nem ismertetett sehol, ezek a 
térképek a budapesti, bécsi kutatók számára eddig csak nehezen (pontosabban egyáltalán nem) 
voltak hozzáférhetőek Bukarestben. 

A Cholnoky Térképtár feldolgozása révén tehát űrt pótol: a pár 17. és 18. századi, de főleg 
19. századi és a 20. század első feléből származó térképek már elég pontosak és részletesek ahhoz, 
hogy bármilyen földrajzi, történelmi, helynévtani kutatás alapjai lehessenek. 

Tehát a térképeink nagy részét eddig vagy Budapesten, vagy esetleg Bukarestben lehetett 
elérni, ma ezt a kutatók Kolozsváron is megtalálják. Nagyon fontosnak tartjuk azokat a térképeket, 
amelyekről úgy tudjuk, hogy nyilvánosan máshol nem elérhetőek. 

Fontos térképünk Magyar László utazó, felfedező 1858-as keltezésű, belső-angolai 
területeket bemutató térképének egy példánya. E térkép egyetlen ismert példánya több mint egy 
évszázaddal korábban tűnt el a kutatók szeme elől, gyűjteményünkből Hunfalvy János kéziratos 
másolata került elő 2007-ben, ezáltal ismertté vált a térkép tartalma (a térkép eredeti Magyar-féle 
példánya Gothában található, összesen ez a két példány ismert a világon).16 
 
 
4. A térképtár felépítése: gyűjtemények 

 
A térképtár három helyről került elő, így három gyűjteményre bomlik. 

A legnagyobb gyűjtemény a törzsgyűjtemény, a „térképek”, amely a teljes ismeretlenségből 
bukkant fel a raktárhelyiség mappáiból. Ez „kb.” 4318 tételből áll. Nehéz azonosítani a pontos 
számot, mert a leltározás során nem szenteltünk minden lap számára egy-egy sort. Bizonyos 
esetekben egy térképsorozatot egynek tekintettünk, más esetekben laponként jegyeztük le az 
adatokat. Nem lehetett következetesnek lenni, hiszen volt olyan, hogy egy térkép lapjai (vagy 
szakadás esetében darabjai) több mappából kerültek elő, ilyenkor csak utólag ismertük fel, hogy 
ezek ugyanazon térkép részei. A térképekből 4013-at 64 mappába csoportosítottuk: kiadás éve, 

                                                 
12 A marosvásárhelyi Teleki Téka honlapja: www.telekiteka.ro 
13 A budapesti Országos Széchényi Könyvtár Térképtára honlapja: http://www.oszk.hu/index_hu.htm 
14 Az OSZK szkennelt térképei elérhetők: http://www.topomap.hu/oszk/hun/ 
15 A Hadtörténeti Múzeum Térképtárának honlapja: http://www.militaria.hu/hun/rlglap.php?rlgazon=26 
16 Magyar László térképeinek felkutatásáról lásd Nemerkényi–Bartos-Elekes 2012, Nemerkényi–Bartos-Elekes 2013, 
Bartos-Elekes–Nemerkényi 2014. 
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ábrázolt terület és műfaj szerint csoportosítva, a mappákon kívül helyeztük el a 305 hajtogatott 
térképeket. 

Egy kisebb gyűjtemény az atlaszok (és albumok és könyvek) csoportja, amely léte szintén 
ismeretlen volt, a raktárhelyiség egy szekrényéből kerültek elő. Ez 133 atlaszból, továbbá 31 
albumból és 9 könyvből áll. Ide tartoznak a nagyobb méretű, kézi vagy asztali atlaszok (110 darab) 
és a külön tárolt, kisebb méretű zsebatlaszok (23 darab). Ha az atlasz hiányos, de a borítója 
megvolt, akkor ebbe a gyűjteménybe soroltuk (pár atlasznak csak a borítója volt meg). Ha csak 
rendezetlen atlaszlapok voltak meg, akkor már a törzsgyűjteménybe osztottuk. 

A harmadik gyűjtemény a topográfiai térképek csoportja, amely léte (szűk körben) ismert 
volt, a titkos dokumentumok irodájából lehetett kölcsönözni szigorú szabályok mellett. Ez a III. 
katonai felmérés alapján készített osztrák és magyar topográfiai szelvények csoportja. Ez 2054 
tételből áll. Ennek a gyűjteménynek az alapja az osztrák III. katonai felmérés szokásos méretarányai 
(1: 25 000, 1: 75 000, 1: 200 000), akár geológiai tematikával is, továbbá a második világháború 
idején készült 1: 50 000-s méretarányú magyar kiadású topográfiai szelvények is ide tartoznak. A 
topográfiai szelvényeket méretarány és szelvényszámozás szerint csoportosítva tároljuk. Az itt 
található szelvényeken túl még számos topográfiai térképünk van, azonban ezek a rendszerezés 
során a törzsgyűjteménybe kerültek (pontosabban maradtak, mert nem a topográfiai térképek között 
voltak). Ez utóbbiak általában vagy nem osztrák–magyar térképek, vagy ha igen, akkor is eltérnek a 
szokásos szelvényektől (pl. tanulótérképek vagy sajátos méretarányú levezetett térképek vagy nem 
szelvényezettek stb.), vagy a második osztrák felmérés szelvényei.  

Összesen tehát „kb.” 6545 tételt tartalmaz a térképtár, de helyesebb, ha kb. 6–7000-es 
példányszámról beszélünk. E fölött van az a kb. 50–100 tétel („kb.” 65), amely a gyűjtemény 2001-
es nyilvánosságra kerülése óta mostanáig eltűnt. Megbecsülni is alig merjük, hogy összesen 
Cholnoky távozása óta mennyi térkép tűnt el, feltételezésünk szerint az eredeti gyűjtemény a 
mainak legalább másfélszerese lehetett. (Lásd 1. melléklet: a térképtár összefoglaló táblázata). 
 
4.1. A törzsgyűjtemény: a „térképek” 

 
A 4318 térképről a következő adatokat jegyeztük le: korábbi leltározások kódjai, cím, szerző 
(szerkesztő, rajzoló), kiadó (vagy nyomda), kiadás helye, kiadás éve, méretarány, ábrázolt terület, 
műfaj, térképlapok száma, megjegyzés. 

E gyűjtemény tartalmazza az általános és tematikus térképeinket, továbbá a katonai 
topográfiai térképeink közül azokat, amelyek a második osztrák katonai felméréshez tartoznak vagy 
a harmadik felmérés nem szelvényezett térképei, vagy más ország által kiadott térképek. 

Az általános és tematikus térképeket három korszakra csoportosítottuk: az 1850 előtti térképek 
(1. korszak), 1850 és 1920 közötti térképek (2. korszak), 1920 utáni térképek (3. korszak). 
Megjegyezzük, hogy a térképek kevesebb, mint felén találunk évszámot, így a többi térkép esetében 
a térkép tartalmából (országhatárok, vasútvonalak stb.) vagy a térképek kivitelezéséből (rézmetszet, 
litográfia stb.) becsültük meg – sokszor feltehetőleg pontatlanul – a térkép korát. A korszakokon 
belül a térképeket tovább csoportosítottuk az ábrázolt terület, majd azon belül a térkép műfaja 
szerint. Így összesen 174 logikai kategóriát hoztunk létre. 

A térkép mai jelzete a mappa számából és a leltári számból adódik (pl. 10-551, tehát 10-es 
mappa 551-es számú térkép), de az azonosításnál használjuk a logikai csoport rövidítését is, pl. 
2AFR (551). A FJTE-n T és C jelzetet használtak, ahol a C az intézet összes gyűjteményének közös 
leltári száma volt, a T (vagy az atlaszoknál néha A) jelzetek csak a térképekre (atlaszokra) 
vonatkoztak. A Ferdinánd egyetem HT (topográfiai térkép), HG (földrajzi térkép), HI (történelmi 
térkép), HGl (geológiai térkép), HE (gazdasági térkép), HH (hidrológiai térkép), PO (várostérkép) 
stb. rövidítéseket használt csoportosításra. 

 
4.1.1. 1850 előtti térképek 
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Az 1850 előtti térképeinknek száma 848. 
A legrégebbi datált térképünk 1717-es, de számos térkép ennél korábbi kell legyen. A 

datálatlan régi térképeink közül egyelőre csak keveset vizsgáltunk meg, ezek közül a legrégebbi az 
1635-ös amszterdami Blaeu-atlaszban megjelent Danubius. Fluvius Europae Maximus … című 
térkép, de a XVII. sz.-ból több Visscher-térképpel is rendelkezünk (Exactissima Tabula qua tam 
Danubii Fluvii Pars Media és Magni Turcarum Domini Imperium, mindkettő 1689-ből). További 
vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy melyik a legrégebbi térképünk. 

Az első korszakból levő térképek több mint fele régi világatlaszok lapjai (Homann, Flemming, 
Schraembl, Meyer). 

Jelentős részük ábrázolja a magyar korona országait (Müller, Mikoviny, Korabinsky, Lipszky 
országtérképei, Görög–Kerekes vagy Balla megyetérképei, Karacs egyházi közigazgatási térképei 
stb.). 

E térképek harmadik csoportja más európai területeket vagy más földrészek részeit ábrázolja, 
többnyire általános térképek, kisebb mértékben történelmi vagy csillagászati műfajúak. 

 
4.1.2. 1850 és 1920 közötti térképek 

 
A gyűjtemény legnagyobb része feltételezésünk szerint 1850 és 1920 közötti kiadású (2514 darab). 

A második korszakból levő térképek jelentős része Magyarországot vagy annak részeit 
ábrázolja általános térképeken: országtérképek, Hátsek, Gönczy megyetérképei, várostérképek, első 
turista- és autótérképek; egyházi közigazgatási térképek, történelmi térképek. 

Számos tematikus térképünk van a Kárpát-medencéről: főleg hidrológiai, közlekedési, 
demográfiai, geológiai, kataszteri térképek. 

Más európai országok közül kiemelt számban jelennek meg a Románia területét bemutató 
térképek: régebbi topográfiai térképek a még nem egyesült Havasalföldről, újabb topográfiai 
szelvények, ország-, megye-, város-, geológiai, hidrológiai, etnikai térképek. 

A kontinensek közül legteljesebben természetesen Európa jelenik meg, elsősorban Közép- és 
Délkelet-Európa. Műfajok szempontjából az általános térképek mellett jelentős számúak a 
geológiai, közlekedési, hidrológiai, történelmi térképek, továbbá a (svájci, német, svéd stb.) 
topográfiai térképek és a várostérképek. A más kontinenst ábrázoló térképek közül jelentős 
számban vannak amerikai térképek, ezt a gyűjteményt Cholnoky 1912-es amerikai útjáról hozhatta 
haza. Ugyanígy megfigyelhetően felülprezentáltak Cholnoky külföldi útjainak a helyszínei: a 
Távol-Kelet (1896–1898), Románia (1906), Olaszország (1907), Alpok (1908), Skandinávia (1910) 
és Amerikai Egyesült Államok (1912). E területeket ábrázoló térképek egy részén Cholnoky neve 
megjelenik, mint szerző, vagy mint adományozó. E gyűjteményben tároljuk a Magyar László-féle 
kéziratos térképet is. 

 
4.1.3. 1920 utáni térképek 

 
Az 1920 utáni gyűjtemény már kisebb számú (153 darab). E harmadik korszakból térképeink 

legnagyobb része Romániát ábrázolja: pár topográfiai, általános, megye-, város-, geológiai és 
etnikai térkép. 

 
4.1.4. Topográfiai szelvények a törzsgyűjteményben 

 
Az 1806 és 1869 között lezajlott II. osztrák katonai felmérés alapján készült topográfiai 

szelvényekből 242 példányunk van meg, főleg az 1: 144 000-s méretarányú sorozat, e szelvényeink 
jelentős mértékben borítják a Habsburg Birodalom tartományait: a Magyar Királyságot, továbbá az 
osztrák tartományokat Tiroltól Sziléziáig. Szintén több példányban van meg a Scheda-féle 1: 
576 000-s térkép jó pár szelvénye. 

Az osztrák katonai térképészeti intézet munkái közül a törzsgyűjteményben tárolunk 561 
darab – a szokásostól eltérő méretarányú, szelvényezésű – térképet: pl. az 1: 300 000-s Közép-
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Európa térképmű szelvényeit, vagy a világháború idején Romániáról készült 1: 75 000-s térképeket, 
egyéb sajátos méretarányú, szelvényezésű munkát, tanulótérképeket, jelkulcsokat stb. 

Összesen tehát 803 térképszelvény tartozik e csoportba. 
 
4.2. A topográfiai szelvények gyűjteménye 

 
A 2054 tételből álló topográfiai szelvényeket elkülönítettük kiadás (osztrák, magyar) és méretarány, 
esetleg műfaj (topográfiai, geológiai) szerint. A szelvényekről a következő adatokat jegyeztük le: 
szelvényszám, cím, leltári szám, tulajdonosi pecsét, megjegyzés. 

Az 1869 és 1887 között lezajlott III. osztrák katonai felmérés térképei közül az 1: 25 000-s 
felmérési térképekből 302 szelvényünk van, összesen 908 példányban. A szelvények szinte mind 
romániai területeket ábrázolnak, de nem fedik le teljesen a területet: összefüggő borítottságunk van 
Belső-Erdélyről és a Partiumról nagy részéről (csupán Marosludas, Szentágota és Hátszeg környéke 
hiányzik), illetve hiányzik teljesen a Bánság ábrázolása. A példányok több mint felén a Bolyai 
Tudományegyetem pecsétjét találtuk meg, kisebb részükön a Babeş Tudományegyetem vagy az 
Institutul de Geografie, esetleg az Institutul de Geologie pecsétjét, kevés példányon ennél régebbi 
pecséteket. (Lásd 7. ábra). 

 

 
 

7. ábra. Az 1: 25 000-s térképek áttekintője. 
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Az 1: 75 000-s áttekintő térképekből 143 szelvényünk van, összesen 868 példányban, továbbá 
geológiai színezéssel 9 szelvény, összesen 15 példányban. A szelvények által lefedett terület 
körülbelül megegyezik azzal a területtel, amelyet a Monarchiától a későbbiekben Romániához 
csatoltak (tágan értelmezett Erdély és Bukovina déli része), e terület ábrázolása teljes lefedettségben 
a birtokunkban van. A példányok több mint felén a Bolyai Tudományegyetem pecsétjét találtuk 
meg, kisebb részükön a Babeş Tudományegyetem vagy az Institutul de Geografie, esetleg az 
Institutul de Geologie pecsétjét, kevés példányon ennél régebbi pecséteket. (Lásd 8. ábra). 
 

 
 

8. ábra. Az 1: 75 000-s térképek áttekintője. 
 

Az 1: 200 000-s általános térképek közül 43 szelvényünk van meg, összesen 80 példányban. A 
szelvények szinte teljesen lefedik Románia mai területét, de több szelvényünk van egyéb országok 
területéről. Csak a szelvények mintegy fele az eredeti osztrák kiadás (eleinte német nyelvű 
gyámrajzzal, az I. világháború alatt magyar gyámrajzzal). A szelvények másik fele román nyelvű 
térkép, melyek 1912 és 1940 között készültek. (Lásd 9. ábra) 

A második világháború idején készült 1: 50 000-s magyar topográfiai szelvényekből 80 
szelvényünk van, összesen 183 példányban. A szelvények szinte teljesen lefedik a Székelyföldet, 
Észak-Erdélyből kevesebb szelvényünk van meg. E példányok kis részén megtalálható a Bolyai 
Tudományegyetem pecsétje, más pecséttel nem találkoztunk. (Lásd 10. ábra). 
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9. ábra. Az 1: 200 000-s térképek áttekintője. 
 
4.3. Az atlaszok gyűjteménye 
 
4.3.1. Az atlaszok 

 
A 133 atlaszról a következő adatokat jegyeztük le: korábbi leltározások kódjai, ábrázolt terület, cím, 
szerző (szerkesztő, rajzoló), kiadó, kiadás helye, kiadás éve, műfaj, térképlapok száma, megjegyzés. 

A nagyobb méretű atlaszokat (110 db.) és a kisebb méretű atlaszokat (23 db.) külön tároljuk. 
Az atlaszok mintegy háromnegyedén találtunk FJTE pecsétet, csak kb. egynegyedükkel 

bővülhetett utólag (a két világháború között, vagy a második világháború alatt) a térképtár. Az 
FJTE leltári számából nem tudtunk következtetni az atlaszok eredeti számára. Hasonló mértékben 
találtunk „Institutul de Geografie” pecsétet a két világháború közötti időszakból. A nagyméretű 
atlaszokon volt még egy „Atlas” kezdetű számozás is, amelynek időpontját nem tudtuk azonosítani. 
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Ebből a számozásból a legnagyobb szám a 140-es volt, mivel nekünk most 110 nagy atlaszunk van, 
így legalább 30 atlaszt tűnt el az eredeti gyűjteményből a század második felében. 
 

 
 

10. ábra. Az 1: 50 000-s térképek áttekintője. 
 

Az atlaszok közül legnagyobb számban természetesen a világatlaszok vannak (60 példány), 
továbbá jelentős a száma az Egyesült Államokat, Európát vagy Magyarországot bemutató regionális 
atlaszoknak. 

Ha a szerzőket, kiadókat figyeljük, akkor legnagyobb számban a német nyelvű kiadók 
jelennek meg (Bécs, Lipcse, Berlin, Hamburg, Gotha), de jelentős számú az amerikai kiadású atlasz 
(New York, Chicago) és a magyar is (Budapest). Az atlaszok egyharmadán nem volt megadva a 
kiadás helye. 

Csak az atlaszok kb. kétharmadán találtunk kiadási évszámot. Ezek szerint három legrégebbi 
kiadású atlaszunk az 1754-es Homann-féle (Beqvemer, azaz „kényelmes”) atlasz, az 1772-es 
Lotter-féle új atlasz és az 1782-es Homann-féle világatlasz. A legújabb egy 1947-es Szovjetúnió 
gazdasági atlasza. 12 atlaszt 1850 előttinek becsültünk, 106 atlaszt 1850 és 1920 közöttinek és 15 
atlaszt 1920 utáninak. 

Műfajok szerint 60 atlasz általános (földrajzi és/vagy közigazgatási térképekkel), 56 tematikus 
(geológiai, hidrológiai, gazdasági, csillagászati stb.) és 17 történelmi atlasz. 
 

4.3.2. Az albumok és a könyvek 

 
31 album és 9 könyv is előkerült az atlaszok és a térképek közé keveredve. Ezek általában a 
századfordulón jelentek meg. Az albumok többnyire európai területek fényképalbumai, a könyvek a 
földtudománnyal kapcsolatosak (adatsorok, évkönyvek stb.). 
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MAPPA CSOPORT MEGNEVEZÉS TOP TÉRK H K ALB KA NA nincs meg műfaj
1 1AFR 1850 előtti, Afrika és részei térképek: általános, földrajzi, közigazgatási 5 általános
1 1AFR-TÖR 1850 előtti, Afrika és részei térképek: történelmi 1 történelmi
1 1AME 1850 előtti, Amerika és részei térképek: általános, földrajzi, közigazgatási 4 általános
1 1AUS 1850 előtti, Ausztrália, Óceánia és Antarktisz és részei térképek: általános, földrajzi, közigazgatási 1 általános
1 1ÁZS 1850 előtti, Ázsia és részei térképek: általános, földrajzi, közigazgatási 5 általános
1 1ÁZS-TÖR 1850 előtti, Ázsia és részei térképek: történelmi 8 történelmi
2 1EUR 1850 előtti, Európa térképek: általános, földrajzi, közigazgatási 17 15 általános
2 1EUR/HBS 1850 előtti, Habsburg Birodalom és "osztrák" részei térképek: általános, földrajzi, közigazgatási 19 2 általános
2 1EUR/R 1850 előtti, román fejedelemségek térképek: általános, földrajzi, közigazgatási 2 általános
3 1EUR/MÁS 1850 előtti, Európa más részei térképek (kivétel Habsb. Bir. és román fjd.): általános, földrajzi, közigazgatási 80 1 1 általános
4 1EUR-TÖR 1850 előtti, Európa és részei (kivéve magyar korona országai) térképek: történelmi 29 1 történelmi
4 1EUR-VÍZ 1850 előtti, Európa és részei (kivéve magyar korona országai) térképek: hidrológiai 1 hidrológiai
4 1EUR-VRS 1850 előtti, Európa és részei (kivéve magyar korona országai) térképek: várostérképek 25 város
5 1F/H 1850 előtti, egész Földre vonatkozó térképek, atlaszok lapjai: általános, földrajzi, közigazgatási (Homann) 14 1 általános
5 1F/X 1850 előtti, egész Földre vonatkozó térképek, atlaszok lapjai: általános, földrajzi, közigazgatási (egyéb) 5 3 általános
5 1F-CS 1850 előtti, egész Földre vonatkozó térképek, atlaszok lapjai: csillagászati 1 csillagászati
5 1F-TÖR 1850 előtti, egész Földre vonatkozó térképek, atlaszok lapjai: történelmi 11 2 történelmi
6 1F/F 1850 előtti, egész Földre vonatkozó térképek, atlaszok lapjai: általános, földrajzi, közigazgatási (Flemming) 155 általános
6 1F/M 1850 előtti, egész Földre vonatkozó térképek, atlaszok lapjai: általános, földrajzi, közigazgatási (Meyer) 142 általános
7 1F/S 1850 előtti, egész Földre vonatkozó térképek, atlaszok lapjai: általános, földrajzi, közigazgatási (Schraembl) 139 általános
8 1M 1850 előtti, a magyar korona országait ábrázoló térképek: általános, földrajzi, közigazgatási 46 9 1 általános
8 1M-EGY 1850 előtti, a magyar korona országait ábrázoló térképek: egyházi közigazgatási 18 egyházi
8 1M-ETN 1850 előtti, a magyar korona országait ábrázoló térképek: etnikai 2 etnikai
8 1M-KAT 1850 előtti, a magyar korona országait ábrázoló térképek: földmérési 4 földmérési
9 1M-MGY 1850 előtti, a magyar korona országainak vármegyéit ábrázoló térképek: általános, földrajzi, közigazgatási 90 általános

10 2AFR 1850–1920, Afrika és részei térképek: általános, földrajzi, közigazgatási 22 4 általános
10 2AFR-TOP 1850–1920, Afrika és részei térképek: topográfiai 7 topográfiai
10 2AFR-TÖR 1850–1920, Afrika és részei térképek: történelmi 2 1 történelmi
11 2ÁZS 1850–1920, Ázsia és részei térképek: általános, földrajzi, közigazgatási 17 8 1 általános
11 2ÁZS-BNY 1850–1920, Ázsia és részei térképek: bányászati 2 bányászati
11 2ÁZS-ETN 1850–1920, Ázsia és részei térképek: etnikai 4 etnikai
11 2ÁZS-GEO 1850–1920, Ázsia és részei térképek: geológiai 5 3 geológiai
11 2ÁZS-HAD 1850–1920, Ázsia és részei térképek: hadászati 4 1 hadászati
11 2ÁZS-MRF 1850–1920, Ázsia és részei térképek: geomorfológiai 1 geomorfológiai
11 2ÁZS-TÖR 1850–1920, Ázsia és részei térképek: történelmi 11 2 1 történelmi
11 2ÁZS-VÍZ 1850–1920, Ázsia és részei térképek: hidrológiai 5 hidrológiai
12 2AME 1850–1920, Amerika és részei térképek: általános, földrajzi, közigazgatási 47 2 általános
12 2AME-ERD 1850–1920, Amerika és részei térképek: erdészeti 9 1 erdészeti
12 2AME-GEO 1850–1920, Amerika és részei térképek: geológiai 6 14 geológiai
12 2AME-MET 1850–1920, Amerika és részei térképek: meteorológiai 13 meteorológiai
12 2AME-MZG 1850–1920, Amerika és részei térképek: mezőgazdasági 1 mezőgazdasági
12 2AME-TOP 1850–1920, Amerika és részei térképek: topográfiai 12 11 topográfiai
12 2AME-TÖR 1850–1920, Amerika és részei térképek: történelmi 1 történelmi
12 2AME-VÍZ 1850–1920, Amerika és részei térképek: hidrológiai 21 hidrológiai
12 2AME-VRS 1850–1920, Amerika és részei térképek: várostérképek 3 város
13 2AUS 1850–1920, Ausztrália, Óceánia és Antarktisz és részei térképek: általános, földrajzi, közigazgatási 17 általános
13 2AUS-BNY 1850–1920, Ausztrália, Óceánia és Antarktisz és részei térképek: bányászati 1 bányászati



13 2AUS-KZL 1850–1920, Ausztrália, Óceánia és Antarktisz és részei térképek: közlekedési 1 közlekedési
14 2EUR 1850–1920, Európa térképek: általános, földrajzi, közigazgatási 7 1 2 általános
14 2EUR/OMM 1850–1920, Osztrák–Magyar Monarchia és osztrák részei térképek: általános, földrajzi, közigazgatási 19 9 2 általános
15 2EUR/DK 1850–1920, Európa délkeleti részének térképek (kivétel Románia): általános, földrajzi, közigazgatási 68 6 1 általános
15 2EUR/KLT 1850–1920, Európa keleti részének térképei: általános, földrajzi, közigazgatási 11 1 általános
16 2EUR/DÉL 1850–1920, Európa déli részének térképei: általános, földrajzi, közigazgatási 8 2 általános
16 2EUR/ÉSZ 1850–1920, Európa északi részének térképei: általános, földrajzi, közigazgatási 3 1 1 általános
16 2EUR/KZP 1850–1920, Európa középső részének térképei (kivétel Osztrák–Magyar Mon.): általános, földrajzi, közigazgatási 36 11 1 általános
16 2EUR/NY 1850–1920, Európa nyugati részeinek térképei: általános, földrajzi, közigazgatási 13 3 1 1 általános
17 2EUR-GEO 1850–1920, Európa és részei (kivétel Magyarország és Románia) térképek: geológiai 72 1 1 geológiai
18 2EUR-ERD 1850–1920, Európa és részei (kivétel Magyarország és Románia) térképek: erdészeti 3 erdészeti
18 2EUR-GFZ 1850–1920, Európa és részei (kivétel Magyarország és Románia) térképek: geofizikai 1 geofizikai
18 2EUR-MET 1850–1920, Európa és részei (kivétel Magyarország és Románia) térképek: meteorológiai 1 meteorológiai
18 2EUR-MRF 1850–1920, Európa és részei (kivétel Magyarország és Románia) térképek: geomorfológiai 1 geomorfológiai
18 2EUR-NOV 1850–1920, Európa és részei (kivétel Magyarország és Románia) térképek: növényzeti 1 növényzeti
18 2EUR-TLJ 1850–1920, Európa és részei (kivétel Magyarország és Románia) térképek: talaj 1 talaj
18 2EUR-VAK 1850–1920, Európa és részei (kivétel Magyarország és Románia) térképek: vaktérkép 2 vaktérkép
18 2EUR-VÍZ 1850–1920, Európa és részei (kivétel Magyarország és Románia) térképek: hidrológiai 15 1 1 hidrológiai
19 2EUR-DEM 1850–1920, Európa és részei (kivétel Magyarország és Románia) térképek: demográfiai 2 demográfiai
19 2EUR-ETN 1850–1920, Európa és részei (kivétel Magyarország és Románia) térképek: etnikai 7 etnikai
19 2EUR-GZD 1850–1920, Európa és részei (kivétel Magyarország és Románia) térképek: gazdasági 3 gazdasági
19 2EUR-HAD 1850–1920, Európa és részei (kivétel Magyarország és Románia) térképek: hadászati 6 2 hadászati
19 2EUR-KZL 1850–1920, Európa és részei (kivétel Magyarország és Románia) térképek: közlekedési 36 19 1 közlekedési
20 2EUR-TOP/CH 1850–1920, Európa, topográfiai szelvények (svájci) 42 topográfiai
20 2EUR-TOP/D 1850–1920, Európa, topográfiai szelvények (német) 27 topográfiai
20 2EUR-TOP/S 1850–1920, Európa, topográfiai szelvények (svéd) 15 topográfiai
21 2EUR-TOP/H 1850–1920, Európa, topográfiai szelvények (görög) 7 topográfiai
21 2EUR-TOP/I 1850–1920, Európa, topográfiai szelvények (olasz) 61 topográfiai
22 2EUR-TOP/X 1850–1920, Európa, topográfiai szelvények (francia, holland, orosz) 18 topográfiai
23 2EUR-TÖR 1850–1920, Európa és részei (kivétel Magyarország és Románia) térképek: történelmi 32 4 1 történelmi
24 2EUR-TUR 1850–1920, Európa és részei (kivétel Magyarország és Románia) térképek: turistatérkép 1 5 turista
24 2EUR-VRS 1850–1920, Európa és részei (kivétel Magyarország és Románia) térképek: várostérkép 31 26 város
25 2F/F 1850–1920, egész Földre vonatkozó térképek, atlaszok lapjai: általános, földrajzi, közigazgatási (Flemming) 2 1 általános
26 2F/M 1850–1920, egész Földre vonatkozó térképek, atlaszok lapjai: általános, földrajzi, közigazgatási (Meyer) 114 általános
27 2F/HUN 1850–1920, egész Földre vonatkozó térképek, atlaszok lapjai: általános, földrajzi, közigazgatási (magyar nyelvű) 48 4 általános
28 2F/FB 1850–1920, egész Földre vonatkozó térképek, atlaszok lapjai: általános, földrajzi, közigazgatási (Freytag–Berndt) 5 2 általános
28 2F/JP 1850–1920, egész Földre vonatkozó térképek, atlaszok lapjai: általános, földrajzi, közigazgatási (Justus Perthes) 22 2 3 általános
28 2F/MP 1850–1920, egész Földre vonatkozó térképek, atlaszok lapjai: általános, földrajzi, közigazgatási (Moritz Perles) 37 2 általános
29 2F/X 1850–1920, egész Földre vonatkozó térképek, atlaszok lapjai: általános, földrajzi, közigazgatási (egyéb) 65 14 5 16 általános
29 2F-CS 1850–1920, egész Földre vonatkozó térképek, atlaszok lapjai: csillagászati 10 1 4 csillagászati
30 2F-MET 1850–1920, egész Földre vonatkozó térképek, atlaszok lapjai: meteorológiai 113 2 meteorológiai
31 2F-KZL 1850–1920, egész Földre vonatkozó térképek, atlaszok lapjai: közlekedési 3 közlekedési
31 2F-TLJ 1850–1920, egész Földre vonatkozó térképek, atlaszok lapjai: talaj 1 talaj
31 2F-VAK 1850–1920, egész Földre vonatkozó térképek, atlaszok lapjai: vaktérkép 9 vaktérkép
31 2F-VÍZ 1850–1920, egész Földre vonatkozó térképek, atlaszok lapjai: hidrológiai 17 5 hidrológiai
32 2F-TÖR 1850–1920, egész Földre vonatkozó térképek, atlaszok lapjai: történelmi 72 5 4 történelmi
33 2M 1850–1920, Magyarország térképek: általános, földrajzi, közigazgatási 47 10 2 általános
34 2M-ÁLL 1850–1920, Magyarország és részei térképek: állattenyésztési 71 állattenyésztési



35 2M-GEO 1850–1920, Magyarország és részei térképek: geológiai 34 geológiai
35 2M-GFZ 1850–1920, Magyarország és részei térképek: geofizikai 1 geofizikai
36 2M-VÍZ 1850–1920, Magyarország és részei térképek: hidrológiai 137 40 5 hidrológiai
37 2M-BNY 1850–1920, Magyarország és részei térképek: bányászati 9 bányászati
37 2M-ERD 1850–1920, Magyarország és részei térképek: erdészeti 11 erdészeti
37 2M-MRF 1850–1920, Magyarország és részei térképek: geomorfológiai 4 geomorfológiai
37 2M-VAK 1850–1920, Magyarország és részei térképek: vaktérkép 11 vaktérkép
38 2M-DEM 1850–1920, Magyarország és részei térképek: demográfiai 54 demográfiai
38 2M-EGE 1850–1920, Magyarország és részei térképek: egészségügyi 4 egészségügyi
38 2M-ETN 1850–1920, Magyarország és részei térképek: etnikai 5 etnikai
38 2M-FEL 1850–1920, Magyarország és részei térképek: felekezeti 2 felekezeti
38 2M-POL 1850–1920, Magyarország és részei térképek: politikai 1 politikai
39 2M-EGY 1850–1920, Magyarország és részei térképek: egyházi közigazgatási 21 1 egyházi
39 2M-HAD 1850–1920, Magyarország és részei térképek: hadászati 18 hadászati
39 2M-KAT 1850–1920, Magyarország és részei térképek: földmérési 6 földmérési
40 2M-GZD 1850–1920, Magyarország és részei térképek: gazdasági 7 gazdasági
40 2M-KZL 1850–1920, Magyarország és részei térképek: közlekedési 27 11 közlekedési
40 2M-MZG 1850–1920, Magyarország és részei térképek: mezőgazdasági 2 mezőgazdasági
41 2M-TÖR 1850–1920, Magyarország és részei térképek: történelmi 17 történelmi
42 2M-AUT 1850–1920, Magyarország és részei térképek: autótérkép 1 autó
42 2M-TUR 1850–1920, Magyarország és részei térképek: turistatérkép 31 turista
43 2M-VRS 1850–1920, Magyarország és részei térképek: várostérkép 76 5 város
44 2M-MGY/HI 1850–1920, Magyarország vármegyéit ábrázoló térképek (Hátsek) 149 1 általános
45 2M-MGY/GP 1850–1920, Magyarország vármegyéit ábrázoló térképek (Gönczy) 17 1 általános
45 2M-MGY/MFI 1850–1920, Magyarország vármegyéit ábrázoló térképek (MFI) 21 általános
46 2M-MGY/MZG 1850–1920, Magyarország vármegyéit ábrázoló térképek (közigazgatási és földmívelési) 18 általános
46 2M-MGY/X 1850–1920: Magyarország vármegyéit ábrázoló térképek (egyéb) 17 1 általános
47 2R 1850–1920, Románia és részei térképek: általános, földrajzi, közigazgatási 14 1 általános
47 2R-MGY 1850–1920, Románia megyéinek térképei: általános, földrajzi, közigazgatási 5 általános
47 2R-VRS 1850–1920, Románia és részei térképek: várostérképek 4 város
48 2R-GEO 1850–1920, Románia és részei térképek: geológiai 52 geológiai
49 2R-ERD 1850–1920, Románia és részei térképek: erdészeti 1 1 erdészeti
49 2R-ETN 1850–1920, Románia és részei térképek: etnikai 8 etnikai
49 2R-HAD 1850–1920, Románia és részei térképek: hadászati 2 hadászati
49 2R-KZL 1850–1920, Románia és részei térképek: közlekedési 4 közlekedési
49 2R-MZG 1850–1920, Románia és részei térképek: mezőgazdasági 3 mezőgazdasági
49 2R-VÍZ 1850–1920, Románia és részei térképek: hidrológiai 10 hidrológiai
50 2R-TOP/X 1850–1920, Románia, topográfiai szelvények 24 1 topográfiai
51 2R-TOP/HAV 1850–1920, Havasalföld, topográfiai szelvények 89 topográfiai
52 3AFR 1920 utáni, Afrika és részei térképek: általános, földrajzi, közigazgatási 5 topográfiai
52 3EUR 1920 utáni, Európa és részei (kivéve Románia és Magyarország) térképek: általános, földrajzi, közigazgatási 3 4 általános
52 3EUR-DEM 1920 utáni, Európa és részei (kivéve Románia és Magyarország) térképek: demográfiai 1 demográfiai
52 3EUR-ETN 1920 utáni, Európa és részei (kivéve Románia és Magyarország) térképek: etnikai 1 etnikai
52 3EUR-POL 1920 utáni, Európa és részei (kivéve Románia és Magyarország) térképek: politikai 3 politikai
52 3EUR-TOP 1920 utáni, Európa és részei (kivéve Románia és Magyarország) térképek: topográfiai 5 topográfiai
52 3EUR-TÖR 1920 utáni, Európa és részei (kivéve Románia és Magyarország) térképek: történelmi 1 történelmi
52 3F 1920 utáni, egész Földre vonatkozó térképek, atlaszok lapjai: általános, földrajzi, közigazgatási 6 6 általános
52 3F-GZD 1920 utáni, egész Földre vonatkozó térképek, atlaszok lapjai: gazdasági 2 gazdasági



52 3M-GZD 1920 utáni, Magyarország térképek: gazdasági 1 gazdasági
52 3M-KZL 1920 utáni, Magyarország térképek: közlekedési 1 1 közlekedési
52 3M-VÍZ 1920 utáni, Magyarország és részei térképek: hidrológiai 1 hidrológiai
53 3R 1920 utáni, Románia és részei térképek: általános, földrajzi, közigazgatási 13 1 általános
53 3R-AUT 1920 utáni, Románia és részei térképek: autótérkép 1 autó
53 3R-MGY 1920 utáni, Románia megyéi térképek: általános, földrajzi, közigazgatási 57 általános
53 3R-TOP 1920 utáni, román topográfiai térkép (1: 100 000) 10 topográfiai
53 3R-VRS 1920 utáni, Románia és részei térképek: várostérképek 4 város
54 3R-ÁLL 1920 utáni, Románia és részei térképek: állattenyésztési 1 állattenyésztési
54 3R-BNY 1920 utáni, Románia és részei térképek: bányászati 6 bányászati
54 3R-ERD 1920 utáni, Románia és részei térképek: erdészeti 1 erdészeti
54 3R-ETN 1920 utáni, Románia és részei térképek: etnikai 9 2 etnikai
54 3R-GEO 1920 utáni, Románia és részei térképek: geológiai 18 geológiai
54 3R-GZD 1920 utáni, Románia és részei térképek: gazdasági 2 1 gazdasági
54 3R-KZL 1920 utáni, Románia és részei térképek: közlekedési 1 közlekedési
54 3R-VÍZ 1920 utáni, Románia és részei térképek: hidrológiai 1 hidrológiai
55 TOP-2KF/144 Osztrák topográfiai térkép (II. katonai felmérés 1: 144 000) 159 topográfiai
56 TOP-2KF/28 Osztrák topográfiai térkép (II. katonai felmérés 1: 28 800) 19 topográfiai
56 TOP-2KF/288 Osztrák topográfiai térkép (II. katonai felmérés 1: 288 000) 19 topográfiai
56 TOP-2KF/576 Osztrák topográfiai térkép (II. katonai felmérés 1: 576 000) 11 34 topográfiai
57 TOP-3KF/300 Osztrák topográfiai térkép (III. katonai felmérés 1: 300 000) 247 39 topográfiai
58 TOP-3KF/750 Osztrák topográfiai térkép (III. katonai felmérés 1: 750 000) 97 topográfiai
59 TOP-3KF/25 Osztrák topográfiai térkép (III. katonai felmérés 1: 25 000) 908 7 topográfiai
59 TOP-3KF/75 Osztrák topográfiai térkép (III. katonai felmérés 1: 75 000) 868 19 54 topográfiai
59 TOP-3KF/75GEO Osztrák topográfiai térkép (III. katonai felmérés 1: 75 000): geológiai 15 geológiai
60 TOP-3KF/200 Osztrák topográfiai térkép (III. katonai felmérés 1: 200 000) 80 10 topográfiai
60 TOP-3KF/400 Osztrák topográfiai térkép (III. katonai felmérés 1: 400 000) 18 topográfiai
60 TOP-3KF/800 Osztrák topográfiai térkép (III. katonai felmérés 1: 800 000) 6 topográfiai
61 TOP? Osztrák topográfiai térkép (egyéb) 19 topográfiai
61 TOP-3KF/75R Osztrák topográfiai térkép Romániáról 1: 75 000 99 topográfiai
61 TOP-HU-50 Magyar topográfiai térkép (1: 50 000) 183 3 topográfiai
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