
KÖZLEMÉNYEK 

CSENDES LÁSZLÓ 

TÉRKÉPEK, METSZETEK 
BUDAVÁR VISSZAVÍVÁSÄRÓL 

A magyar térképészet polgári és katonai vonatkozású történetének feltárása év
századok óta nehéz feladatok elé állítja a kutatókat. Ezt igazolja a Budavár egykori, 
térképi ábrázolásait feltáró kutatás is. 

Miután a törökkori Buda a maga egykori valóságában mindeddig sok vonatkozás
ban ismeretlen, fontosak ránk nézve azok a térképek, vázlatok, látképek, ábrák, 
amelyek vizsgált területünk részleteinek megismerését — az ott folyó események le
folyását — korabeli helyrajzi ábrázoláson át teszik (tehetik) lehetővé. 

Részletes, hiteles alaprajzot az 1680-as éveket megelőzően megbízható forrásból 
mindeddig nem ismerünk Budáról, ezért vizsgálatunk a fellelhető, vagy irodalmi for
rások leírása szerint bemutatott, „értékelt" térképek, látképek, metszetek elemzésére 
szorítkozik. Budáról 1686-ot megelőzően csupán Hallart főhadsegédnek az 1684-es 
ostromról készült térképszerű ábrája szolgál megbízhatónak látszó támpontul. 
Hallart, Marsigli, Juvigny, valamint Fontana és sok-sok név szerint mindeddig nem 
ismert térképkészítő és -kiadó fellelhető alaprajzai — jelmagyarázatukkal, értékes 
rajzi ábrázolású adataikkal — az ostromműveletek megértése szempontjából tanul
mányozásra érdemesek. Marsigli és Juvigny térképészeti tevékenysége a terület 
földrajzi hovatartozása szempontjából mindenképp meghatározó lehet, ezért — mint 
később arra visszatérünk — érdemes alaposan elemezni munkájukat. 

A későbbiek jobb megértéséhez röviden utalnunk kell az ostrommal és az ostrom 
ábrázolásával összefüggő néhány jelenségre. 

A XVII. század második felében, így Buda 1686. évi ostrománál is, a támadó 
seregek gyűrű rendszerű állások létesítésével készültek a feladatok végrehajtására. 
Az eddig ismert látképek, vázlatok tanúsága szerint a támadó sereg egy része körül
zárta a várat, ütegei a Rózsadomb déli lejtőin, a Retek utcánál, a Kis-Svábhegy 
lejtőin, a Naphegy, valamint a Rácfürdő mögötti területen rendezkedtek be. A vár
falak elleni tüzelést követően a gyalogság a párhuzamosan kiépített ostromárkokban 
közelítette meg a falakat, s egyre közelebb hozták az ágyúkat is. 

Az ostromló erőket kívülről fenyegető „felmentő" török seregek távol tartását 
szolgálta a külső gyűrű, amely tábori sáncokkal, akadályokkal, gátakkal hatalmas 
félkörben vette körül Budát a Gellérthegy déli vonulatától a Sashegy gerincvonalán 
át a Rókushegy—Szemlőhegy—Duna magasságában. 

A Buda és Pest közötti közlekedést az 1686. évi ostromig a mai Vigadó tér ós Ybl 
Miklós tér között hajóhíd biztosította. Ugyancsak hajóhíd volt a Gellért tér és 
Dimitrov tér, valamint a Margitsziget és Óbuda között. A hídfők védelmét külön
böző törésvonalú sáncművek biztosították. Ezek alaprajzát feltüntették az egykori 
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metszeteken. Juvigny 1686-ból eredő térképén a Vigadó tér—Ybl Miklós tér közötti 
hajóhíd már nincs ábrázolva, viszont a Csepel-sziget északi részén, körülbelül a mai 
Szabadkikötő magasságában, a folyam mindkét ágán, egymással szemben hajóhíd 
látható. A hídfők a soroksári Duna-ágon a folyam bal partján, illetve a főágon a 
folyam jobb partján épültek ki, jelentős sánccal megerősítve. 

Vitathatatlan, hogy az ostromot előkészítő sereg hadmérnökei nem készíthettek 
olyan megbízható térképet, amely elfogadható ábrázolással, biztos támpontul szol
gálhatott volna a harc megvívásának részleteit illetően. Az ostromló sereg mérnökei 
vázlataikat egy esetleges terv, vagy térkép megalkotásához csupán akkor készíthették 
volna el megbízhatóan, ha a törökök által rajzolt térképek birtokába jutnak. Miután 
részleteket, mérethű ábrázolást, elfogadható látképeket nem ismertek, a rendelke
zésre álló információk hasznosításán túl, a török fennhatóság miatt, egyébre nem 
támaszkodhattak. Ilyenformán egy-egy vázlat ábráinak jelölései, a feliratokkal, 
rendkívül nagy segítséget jelentettek, vagy jelenthettek volna a térképkészítőknek. 

Az egykori rajzok, metszetek, látképek és térképek további felkutatása és értéke
lése teszi — teheti — számunkra térben is érzékelhetővé a leírásokat és az ábrázolt 
topográfiai adatokat. 

A látképek különleges értékét az adja, hogy nagyobb gyakoriságuk folytán — bár 
megbízhatóságuk jóval kisebb, mint a térképeké — képet nyerhetünk az egykori, 
Buda építészeti remekeiről. A gyakran igen tetszetős képi bemutatás azonban alapos 
értékelésre szorul, mert a „látványosabb" másolás, a helyenként jól-rosszul sikerült 
térkitöltés általában nem a hitelességet szolgálja. Elfogadott, hogy csak olyan lát
képeknek adhatunk hitelt, melyek alkotói bizonyíthatóan láthatták a tájat, az ostrom
képek esetén részesei voltak a török elleni harcoknak. Az 1686-i ostromábrázolások 
között több jó látképpel rendelkezünk — melyek az ostrom egy-egy jelenetót örökí
tették meg — rajtuk a házak tető nélkül, falaik omladékosan meredeznek a magasba. 
A bástyák többnyire romokban állnak, az ábrázolt ágyúk többsége ontja a „tüzes
golyók" tömegét. Számos ház lángokban áll, robbanások, közelharc, diadalmas 
rohamok rajza emlékeztet az egykori harcokra. 

A törökkori Buda magunk elé képzelése, az ostrom egyes mozzanatainak meg
értése feltételezi egy vagy több olyan alaprajzi ábrázolás ismeretét, melyek sokkal 
fontosabbak az esetenként rendkívül látványos és megbízhatónak tetsző látképeknél. 

Tekintsük tehát át a XVII. században hazánkról, vagy hazánk egyes területeiről 
kiadott „térképek" közül az ismertebbeket! 

1624-ben metszette Magyarországot bemutató térképét Jans Class de Vischer, mely 
a „Vera delineatio accurataque Tabula totius Regni Ungarici Regionumque ei 
adjacentibus adscriptis precipui nominis urbibus tempore quo a Turcis capta sunt..." 
címet viseli és Amszterdamban jelent meg. Ugyancsak Vischer jelentette meg 
1685-ben a „Theatrum Belli inter Magnós duos Imperatores Romanorum et Turca-
rum" címú 12 szelvényes térképét, mely hazánkon kívül a Balkán egy részét is ábrá
zolja. Tartalmát tekintve — a korábban megjelent térképek módosítása miatt — 
aprólékosabb munkára, részbeni pontosításra utal. Talán a keresletnek tulajdonít
ható, hogy Vischer — kinek térképészeti múltja tisztázatlan, pontosabban inkább 
csak kiadói tevékenysége ismert — a század közepén „Regnum Hungáriáé in omnes 
suos Comitatus Accurate Divisum et Editum..." címmel megyei beosztású térképet 
is készített hazánkról. Több más térképet is megjelentetett Magyarországról, ami 
arra enged következtetni, hogy „alapanyaga", vagy inkább a „kereslet", jelentősebb 
volt a valós felmérés igényeinél. 

A XVII. század első felében Nicolaus Vischer gondozásában jelent meg Amszter-
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dámban Lazius XVI. századból eredő térképe is „Totius Regni Hungáriáé una cum 
Adiacentibus et finitimis Regionibus Delineatio" címen. A Vischer név, mint arra 
a fent említett térképek is utalnak, inkább kiadói, mint térképezői tevékenységre 
utal. 

1653-ban rajzolta Gerhardt Graass hadmérnök „Praecipiorum Superioris ac In-
ferioris Hungáriáé Munitionum turn suae Maiestatis Caesariae, tum Turcarum 
Subiectorum Descriptio..." címen megjelent térképét hazánkról. Méretarányt és 
fokhálózatot a térképen nem tüntetett fel; az ábrázolásmódot tekintve korának 
színvonalán áll. Részletek értékelésére nem alkalmas. 

A vizsgált, XVII. századi, amszterdami kiadásokon túl 1665-ben Nicolas Sanson, 
a híres francia kartográfus és kiadó, 1684-ben a párizsi Jaillot Alexis Huber, 1688-ban 
az olasz Marco Vincentio Coronelli földrajztudós, a német Hans Strauss és sok más, 
korában jeles, vagy alig ismert térképkészítő műhelyéből is kerültek ki Magyarorszá
got, vagy részeit ábrázoló térképkiadványok. 

A gyűjtemények anyagát, valamint a térképtörténeti irodalmat tanulmányozva 
meglepő, hogy milyen sok nevet — elsősorban külföldieket — lehetne felsorolni 
azzal összefüggésben, hogy a XVII. század során — ilyen vagy olyan — térképet 
szerkesztettek, metszettek, vagy adtak ki hazánkról. 

Miután a könyvtári — levéltári — térképtári kutatások íratlan szabálya, hogy 
a kutatónak „illik" ismernie, vagy megismernie a feldolgozásra váró témakör korábbi 
publikációit, kísérletet tettem a nyomtatásban eleddig megjelent források felkuta
tására. Mindenekelőtt dr. Károlyi Árpád feldolgozását kerestem (Buda és Pest vissza-
vívása 1686-ban), melyet szerzője ,,A kétszázados emlékünnepély alkalmára Buda
pest fővárosa megbízásából eredeti kútfők alapján" állított össze (Budapest, 1886). 
A terjedelmes kiadvány (437 oldal) — képekkel, vázlatokkal, „térképekkel" — átfogó 
képet adhatott a Budavár visszavétele iránt érdeklődő olvasóknak. Mivel térkép
történészként elsősorban a helyrajzi ábrázolások és až azokból levonható következte
tések érdekelnek, különös figyelmet szenteltem a topográfiai utalásokra. Térképeket 
keresve azonban, sajnos, csalódás ért. A helyenként utcáról utcára menő leírásokat 
pontosítandó térképet kutatva csupán a 4. sz. melléket (,,A Budát ostromló sereg 
hadállása 1686-ban" [készítette Lampel József]) ad környezeti áttekintést az ost-
romlandó várról és környékéről. Feltétlen említést érdemel, hogy a térkép az ese
ményt követő kétszáz évvel későbbi beépítettséget tükrözi, ami zavarólag hat. 
Maga a térkép látványos, de tartalmi ábrázolását tekintve sok-sok kérdést vet fel. 
Ugyancsak Lampel József készítette az 1—3. vázlatokat is, amelyek a vár területének 
ábrázolására szorítkoznak. Sajnos, a kiadvány olvasói a terület azonosításához mini
mális segítséget kaphattak, kaphatnak az utalt rajzok tanulmányozása során. 

Wellmann Imre vállalkozott arra, hogy a 200. évfordulóra megjelent feldolgozást 
a 250 éves évforduló alkalmával kiegészítse pontosítsa, átdolgozza. Törekvése ered
ményes volt, de térképei számát tekintve még mindig szegényes : 18 ábrájából csupán 
6 „alaprajzszerű", és azok térképi értéke is minimális. 

A törökkori budai várat, vagy annak részeit illető következtetések sokszor nem 
eléggé meggyőzőek ; ez feltehetően a fellelhető metszetek, látképes ábrázolások érté
kének túlbecsüléséből adódik. Sajnos, az egykorú metszetek és rajzok nem teszik 
számunkra a leírásokat és más topográfiai adatokat igazán értékelhetővé. Elismerés
sel kell szólnunk arról a kezdeményezésről, amely a területet oldalnézeti bemutatás
sal is igyekszik szemléltetővé tenni. Ilyenek pl. a de La Vigne által készített „Buda 
1686. évi ostromképe nyugati és keleti látképpel, s a vár északnyugat—délkeleti 
hosszmetszetével", vagy ,,A belső vár függőleges keresztmetszete" c. ábrázolások. 
Igaz, hogy ezek a keresztmetszetek első ránézésre csupán látványosnak tűnnek, tar-
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talmukban mégis sok-sok olyan ismeretet nyújtanak, melyek értékelése a térképet 
„olvasni" tudók számára rendkívüli segítséget adhat. 

A bécsi Kriegsarchiv térképgyűjteménye (Kartenabteilung) több olyan térképet 
őriz gyűjteményében, amelyek a budavári 1686-os események értékeléséhez jelentős 
segítséget nyújthatnak. A kéziratos (eredeti példányú), vagy sokszorosított, réz-
metszetű térképpéldányok a mai fogalmaink szerinti térképektől különböznek. Első
sorban azért, mert kiegészítő „jelmagyarázataik" különös formájúak és tartalmú
ak: céljuk elsősorban az ábrázolt terület jobb megértése, de számos olyan utalást 
is tartalmaznak, amelyek aprólékos részletek (pl. épületek rendeltetése) magyaráza
tával teszik zsúfolttá a térképek szegélyét és az ábrázolástól mentes helyeket. 

Az alábbiakban tekintsük át a Kriegsarchivban fellelhető Budavár-ábrázolásokat : 

1. 

Grund-Riss der Belagerung und Eroberung Ofens... 1686 
Carolus de Juvingny (hadmérnök) 
Scala Continens 4000 Gemeine Schridt 400 (x=40 mm) 
Metsző : Mathias Greischer 
A térkép mérete: 87x86 cm, vászonra kasírozott metszet. 
Gyűjteményi jelzete: Inland C.V. & Ofen Nr. 1. 

A térkép ÉNy-ra tájolt. A szelvény bal felső sarkában díszes keretben I. Lipót 
császárhoz szóló latin nyelvű ajánlás olvasható. A jobb felső sarokban lévő kartusba 
helyezte el a szerző latin és német nyelven a térkép címét, a készítés időpontjának 
— 1686 — feltüntetésével. A térkép mindkét széléhez jelekkel, illetve számokkal 
utaló magyarázatot kasíroztak. A latin, német, olasz és francia nyelvű magyarázó 
szöveg 106 pontban foglalja össze a térképen fellelhető, számokkal jelölt épületek, 
építmények, ábrák nevét, rendeltetését, jelentését. ,,A", , ,B", ,,C" jelöléssel olvas
ható magyarázat a térkép felső, valamint alsó részét díszítő „panorámaképen" lát
ható ábrázolásról. A művészi kivitelű, aprólékos rajz külön értéke a térképszel
vénynek. 

A természetes alakzatok és mesterséges létesítmények ábrázolása alaprajzi. Külö
nösen a vár bástyái, valamint az északról, illetve délről kiépített közelítőárkok fel
tüntetése hívja fel magára a figyelmet. Az ütegállásokat apró pontsor jelöli. A dom
borzat megjelenítése pillacsíkos. Budavár területén több épület, építmény, még temp
lom is ábrázolásra került, Pestet csupán a városfal és öt templom jele rögzíti. Terüle
tileg főként a Budától északra, nyugatra és délre levő részt ábrázolja a térkép, utak, 
szántóföldek feltüntetésével. A hadrend ábrázolásánál feltünteti a parancsnokok 
nevét, helyenként a fegyvernemi megnevezéseket is (gránátosok, huszárok). Több 
helyen oldalnézeti ábrázolással láthatók felvonuló gyalogos és lovas egységek. Budá
tól DNy-ra, a Csepel-sziget magasságában lévő török tábort különböző méretű és 
formájú sátrak jelzik. A széleken felsorakoztatott ágyúkat Buda felé irányítva 
ábrázolta a szerző. (1. és 2. sz. kép, 728., 729. o. Művészi kivitelű látkép Budavárról, 
amely a térkép díszítőelemeként készült [1J ; hadrendi ábrázolások a mai Óbuda terü
letén [2].) 
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1. az. kép 



2. sz. kép 
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2. 

Plan der Belagerung von Ofen im Jahre 1686. (Mitteilungen der K.K. Kriegs-
Archivs Jahrgang 1886. Nach Juvignys Plan der Belagerung Ofens 1686.) 
Kicsinyított másolat, a térkép Ny-ra tájolt. 
Gyűjteményi jelzet: KA. H. III . c. 152—2. 
A rézmetszet mérete 60,9X45,6 cm. A térképen ugyanúgy feltüntették az utaló 

számokat, mint az eredetin (Inland C. V. & Ofen Nr. 1), ám itt hiányzik a szöveges 
magyarázat. Az alaptérképet feliratokkal (pl. Adler Berg, Blocks Berg, Teufels
graben, Wasser Stadt, Graner Thor, Stuhlweissenburger Thor, Raizen Stadt, Leiden
hügel, Margarethen Insel stb.) egészítették ki. A terület jobb áttekinthetősége érde
kében a hadrend ábráit, feliratait, valamint az állásrendszert (árkok, tüzelőállások) 
piros felülnyomással készítették. {3. sz. kép, 731. o. Buda és Pest. A két város jelen
tősége közti különbséget igazolja az ábrázdlás részletessége.) 

3. 

A cím nélküli nyomat — a hadrend kivételével — teljesen azonos az előbbivel. 
Gyűjteményi jelzet: KA. H. III . c. 152—1. 
A bal felső sarokban áttekintő térkép a törökkori Magyarország területéről: 

„Übersichts Karte zum Feldzuge 1684. Nach der Beilage zu »Mailath Geschichte 
der Magyaren«". 

Megjelent a „Mitteilungen des K.K.Kriegsarchiv Jg. 1884 Tafel VI. kiadványa
ként. 

4. 

Belagerun(g) der Königlichen Haupt und Rezidenz Stadt Ofen, wie solche von 
denen kayserlichen und alyrten als Chur-Bayrischen, Chur-Saechsischen und Chur-
Brandenburgischen Völckern anno 1686 ist mit Sturm eingenommen und erobert 
worden. 

Mérete: a szegélyező jelmagyarázatokkal 39x30,5 cm. 
Színes, kéziratos de befejezetlen munkának tűnik : Év, hely, méretarány és szerző 

nélkül. Ny-ra tájolt. 
Gyűjteményi jelzet: K.AH. III . c. 150. 
A területek és épületek megnevezését betűkkel (A—Z) az erődök, árkok utalását 

számokkal (1—19) tüntette fel a szerző. 
Buda Duna felé eső oldalán a falak, bástyák ábráinak feltüntetése hiányos. 
Mint a címből is kitűnik, a magyarok hollétére egyáltalán nem utal a térkép 

készítője. 
A várfalakon túli árokrendszer feltüntetése északon és délen különösen aprólékos. 
Pesten csak a városfal rajza hívja fel a figyelmet a terület lakottságára. (4. sz. kép, 

732. o. A térkép részlete.) 

5. 

Fontana's Plan der Belagerung Ofen's 1686. Mérete: 101x50,5 cm. 
Gyűjteményi jelzet: KA. H. III . c. 151. 

A kivitelében mutatós, inkább madártávlati látkép délre tájolt. Bal felső sarkában 
panorámakép látható Budáról az ágyúk lövedékeinek röppályáit feltüntető kiegészí-
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3. az. kép 



4. 8Z. kép 



téssel. A jobb felső sarokban, 32x10 cm-es méretben, Buda alaprajza utalószámok
kal, ám magyarázat nélkül. Buda és Pest egyaránt zsúfoltan beépített városképet 
mutat. A Margitsziget tájékán ábrázolt szigeten sátorok tömege látható. A mű alsó 
részén ugyancsak sátrak és császári lovasok ábrái láthatók. 

6. 

L'accampamento delle genti del'elettore, piantato a.di 17di giugno 
Rézmetszet, mérete 34,5x26,5 cm. 
Gyűjteményi jelzet: H. III . c. 112—4 98—3 Blatt 7. 

A térkép címe a jobb alsó sarokban, díszes, oszlopszerű feliratként szerepel. A ke
letre tájolt, látképszerű munka semmiképp nem készülhetett a helyszínen. A Duna 
bal partján (Budával szemben) településnek nyoma sincs, csupán hadrendi jelzések 
láthatók. Budavárral (Buda Vecchia) szemben a Dunán 5 kisebb-nagyobb szigetet 
ábrázol a szerző. A mai Csepel-sziget felezőjében a Duna fő és mellékágán átkelőt 
(hidat) jelöl. A bal parton több a hegyábrázolás, mint a budain. 

7. 

II piano di Buda assediata 
L.N.d'Hallart. 
Gen. Quartierm. 
Metsző : Michaele Wening 
Rézmetszet, tájolása nyugati. Mérete 56,5x53 cm. 
Kiadó, évszám és méretarány nélkül. 
Gyűjteményi jelzet: KA. H. III . c. 151—6. 

Budavár falain (bástyáin) kívül ábrázolásra került az árokrendszer északon és 
délen. A hadrendi ábrázolásnál betűk utalnak a haderőnemekre (dragonyosok, hu
szárok stb.). Az olasz nyelvű jelmagyarázat az ABC kis- és nagybetűivel díszes 
kartusban a térkép bal alsó sarkában található. 

Az árokrendszer lényegesen eltér a Juvigny térképén lévőktől. 

8. 

Buda o Offen 
Mérete: 20x13,5 cm. 
Kiadó, hely, szerző és évszám nélkül. 
Rézmetszetű madártávlati (oldalnézetes) kép Budáról és Pestről. 
Gyűjteményi jelzet: KA. G. VI. 2001. 

A kép alsó részén az A-tól K-ig jelölt magyarázat olasz nyelvű, ami feltehetően a 
szerző származására utal. 

Látványos, de valótlan ábrázolás: Pest és Budavár egy magasságban fekszik. 
A mai Gellérthegy ábrája a Vezuv formáját tükrözve emelkedik. Pest és Buda erődí
tett falát a Duna mellékága övezi, azon túl mocsár és nádas. 

A mai Lánchíd helyén dunai átkelőt ábrázol. 
A sok-sok mecset rajza törökkori időkre utal. 
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9. 

Juvigny's Plan der Belagerung Ofen's 1686 
Mérete: 23,5x16,5 cm. 
Rézmetszet. 
Gyűjteményi jelzet: KA. H. III . c. 152—3. 

A térkép tartalmilag azonos a 2. sz. alatt ismertetettel. 
Hibája, hogy a nagymérvű kicsinyítés miatt helyenként nagyítóval is alig olvas

ható. Csíkozott domborzatábrázolása inkább sötét foltként jelentkezik, így nem utal 
a terepviszonyokra. 

10. 

Die Belagerung von Ofen 1686. Berennung am 18. Juni. Eröffnung der Lauf
graben in der Nacht zum 22. Juni. Erstörmung an 2. September. 

Rézmetszet, mérete 24 X17 cm. 
Gyűjteményi jelzet: KA. H. III . c. 152—4. 

A Budavárat és közvetlen környékét, a Duna egy szakaszát, valamint Pestet 
ábrázoló térképről a hadrendek ábrázolása hiányzik. Budától északra és délre árok-
és állásrendszer utal az ostromelőkészületekre. Több szám- és betűutalás látható a 
metszeten, de jelmagyarázatuk hiányzik. 

A klasszikus csíkozott domborzatábrázolás — amely csak a XVIII. század végén 
alakult ki — egyértelművé teszi, hogy a térkép nem egyidejű az ábrázolt események
kel. (5. sz. kép, 735. o. Buda jelentőségét Pesttel szemben e térkép is kiemeli.) 

11. 

Juvigny's Plan der Belagerung Ofen's 1686. 
Mérete: 77,5x56,5 
Tájolása nyugati, a térkép kerettel van körülvéve. 
Méretarány: 1:8300 
Gyűjteményi jelzet: KA. H. III . c. 152. 

Szürke színnyomású, tartalmilag azonos az Inland C. V. & Ofen Nr. 1 jelzetű 
Juvigny korabeli térképpel (1. sz.). 

Eltér néhány hegy, a Duna, valamint az Ördögárok felirata. A jobb felső sarok
ban Plan II. felirat olvasható, feltehetőén valamilyen kiadványhoz készült a későbbi 
években. (6. sz. kép, 736. o. A Kis-Svábhegy és környéke táborozó csapatokkal.) 

12. 

Cím nélkül, de az ábrázolás (hadrend stb.) szerint Buda visszavívását ábrázolja. 
Szerző, méretarány és év nélküli. 
Színes, kéziratos. 
Mérete: 100,4X48 cm (vászonra vont). 
Gyűjteményi jelzet: Inland C.V. &. Ofen Nr. 8. 
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5. az. kép 



6. sz. kép 
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Nyugatra tájolt, alaprajzi ábrázolás. A domborzat vonalkázott, perspektivikus 
ábrázolással. A hadrend téglány formátumú ábrái mellett utalószámok vannak, de 
azok magyarázata hiányzik. 

Az első pillantásra korabelinek tűnő kéziratos térkép minden bizonnyal egy ké
sőbbi térkép alapján készült: Budavár, Pest és a Víziváros alaprajzszerű ábrája a 
területek zsúfolt beépítettségére utal. Míg a fentiek tömb ábrázolással készültek, 
addig északon az előváros, illetve Óbuda területén oldalnézetes házábrázolások 
utalnak a településre. A hegyek, szőlők, gyümölcsösök között gazdag úthálózat utal 
a terület járhatóságára, közlekedési viszonyaira. Kb. a mai Gellérthegy déli részén, 
csaknem Pest területével azonos nagyságban, táborhelyet ábrázolt a térkép készítője. 

A Csepel-szigettel egy magasságban, de a Dunától nyugatra, jelentős kiterjedésű 
területen (8—10-szer akkora, mint Pest) török táborhely látható sátrak ábráival, 
középen a fővezér kiemelkedő sátrával (sátraival), palánkszerű fallal körülvéve. 

13. 

II Castello di Buda oppugnato dalle genti del serenissimo elettore di Baviera 
L. N. de Hallart General Quartierm. 
Metsző : Michèle Wening 
Rézmetszet, mérete: 56X29,5 cm. 
Gyűjteményi jelzet: KA. H. III. c. 98—3 Blatt 12. 

Buda madártávlatos látképe A—Z utalókkal és ezek olasz nyelvű jelmagyarázatá
val. A látványos, főként a várfalakat és bástyákat hangsúlyozó ábrázolás lehetősé
get nyújt a Budavár területén lévő épületek tanulmányozására. A falak, bástyák 
fekvése és ábrái arra engednek következtetni, hogy a látkép készítője jelen volt, 
tehát nem fantáziarajzról van szó. A lőréseknél ágyúkat, a falakhoz vezető árok
rendszerben katonák tömegét ábrázolja. A rajz az épületek ábrái alapján az 1686-as 
ostrom előtt készülhetett. Egy-két romos épület és néhány háztető hiányos volta 
arra enged következtetni, hogy azok korábbi rongálódás nyomai. A gondos rajz akár 
madártávlatos légifelvételnek is beillik. 

14. 

Der Türkenkrieg 1683—1699. (Vezérek arcképe és várak alaprajza néhány oldalas 
leírással.) A várak ábráinak száma csaknem száz. 

Németalföldi nyelvjárásban íródott, ami feltehetően a szerzőre is utal. Buda és 
Pest a 26., 27., 28., 29. lapon került ábrázolásra. 

Gyűjteményi jelzet: KA. H. III . c. 98—6. a. 

26. lap. A kép felső szélén középen Buda felirat. 
Mérete: 26,5x10,2 cm. : 
Rézmetszet, a látképes ábrázolás tájolása déli. 
Készítője : Gašpar Bouttats. 
Metszette: I. Peeter. 
Kiadási év és hely nélkül. 

A Buda és Pest falain, bástyáin belül ábrázolt épületek békés időkre emlékeztet
nek. Romoknak, rongálódásnak nyoma sem látszik. 

Északon, a várfalak mellett, a Dunának egy nem létező mellékága látszik. 

— 737 — 



Buda és Pest a metszet szerint egy magasságban fekszik, a mai Gellérthegy 
(Geeraers bergh), csúcsán nagyobb erőddel, jelentősen kiemelkedik a környezetből. 
A hegy lábánál meleg fürdő. 

27. lap. Buda vulgo Offen 
Mérete: 26x10,6 cm 
Év, hely és kiadó nélkül 
Metszette: I. Peeter 

Tájolásából ítélve más munkák alapján készülhetett. A Gellérthegy — helyesen — 
a Duna partján, ám Buda attól nyugatra került ábrázolásra. Pestnek néhány házát és 
két templomát láthatjuk. Feltűnően kiépített városfalat ábrázol a szerző Pest 
Duna-partján, létezése valószínűtlen. A metszet bal alsó sarkában harci jelenet 
képe látható. 

28. lap. Pesth 
Mérete: 26,5X10,5 cm 
Év, hely és kiadó nélkül. 
Metszette: I. Peeter. 

A metszet délre tájolt. Középen Pest, várfallal és bástyákkal. A faltól távolabb, 
de követve annak vonalát, a Dunából leágaztatott folyam övezi Pestet. Hangsúlyo
zott a Budát és Pestet összekötő híd. 

Budavár ábrája nagyon sematikus. A Gellérthegy csúcsán jelentős erőd ábrája 
látható. 

A bal alsó sarokban sétáló és lovat vezető törököket ábrázolt a szerző. 

29. lap. Casteel von Buda 
Mérete: 12x10,5 cm. 
Év, hely és kiadó nélkül. 
A metszet jobb alsó sarkában G. B. monogram látható. 

Központban a várpalotát, attól balra őrtornyot, jobbra egy nagyobb kiterjedésű 
bástyát ábrázolt a rajzoló. A várpalota alatt, mint arra jelmagyarázat utal, virágos 
udvar és egy botanikuskert, amelyeket magas fal vesz körül. 

A bal alsó sarokban két török férfi ábrája. 

* 

A továbbiakban szólnunk kell a könyvészeti forrásokról is. Ismert, hogy a XVII. 
század magyar vonatkozású térképei külföldi sajtótermékekben, jelentős számban 
külföldi könyvekben jelentek meg. 

E vázlatok, „térképek" tehát külföldi szerkesztők és metszők munkái, akik Ma
gyarországot nem ismerték, csillagászati helymeghatározást, részletes felmérést nem 
végezhettek. Sokkal inkább művészi alkotások, mint térképek. 

Mégis, mindenkor meríthető némi értékkel bíró adat térképtörténeti, esemény
történeti vonatkozásban. Ez is indokolja, hogy a könyvek térképmellékleteit az írott 
eseményekkel összevetve szükséges vizsgálni. A földrajzi, történelmi könyvek írói, 
a hadtörténelmi eseményekről tudósító könyvek szerzői gyakran felhasználtak egy-
egy valahol megpillantott, néha nehezen szerzett térképet, s azt kiegészítve — vagy 
eredetiben hagyva — közölték saját írásaik jobb megértéséhez. I t t is érvényesül 
Sellye János megállapítása: mindazon tények, amelyekből következtetést tudunk 
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levonni, érdemesek arra, hogy tudjunk róluk. Tekintettel arra, hogy térképtörténeti 
adataink sok vonatkozásban hiányosak, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a könyvek
ben fellelhető ábrázolások bemutatását, nem tekinthetünk el azok eredetének, való
diságának kutatásától. 

A XVI—XVII. századból eredő kiadványok már csak azért is értékesek, mert 
megőrizték az ismert magyarországi települések, hegyek, folyók, tájegységek neveit. 
Igaz, hogy e neveket meglehetős változatossággal olvashatjuk a korabeli kiadvá
nyokban, mégis érdemes ezekre odafigyelni. Nem túlzás kijelenteni, hogy Magyar
ország mind területe, mind helynevei vonatkozásában „terra incognita" volt a leg
több kiadvány tanúsága szerint. A névírás meglehetősen zavaros; latin nyelvű tér
képen gyakran találunk magyar és német helyneveket; olasz kiadású térképen latin 
és magyar nyelvű feliratok olvashatók. A könyvírók, vagy szerkesztők tájékozatlan
sága és hanyagsága is feltűnő, hiszen számos esetben előfordul, hogy a leírásban és 
a könyv regiszterében más-más változatban szerepel ugyanazon település neve. 
Előfordul az is, hogy az események szemléltetésére mellékelt térképen, vagy vázlaton 
a megértés szempontjából legfontosabb településnevek, helyrajzi meghatározások 
hiányoznak. 

Meg kell említenünk Hulsius Levinus „Chronológia Pannóniáé. Ein kurtze Be
schreibung dess Königreichs Ungern, fürnembster Theil, was sich allda seyt hero 
Anno Christi 909... biss auff dieses 1596 Jars, gedenckwürdig verlauffen... sampt ein 
geographische Mappen..." c. munkáját. Az említett térkép gondosan megkülönböz
teti (félholddal) a török megszállta helységeket. Városábrái látványos, szép rajzok. 
Győr, Komárom és Pannonhalma körzetében katonai tábor rajza hívja fel magára 
a figyelmet. Hatvan és Esztergom mellett harci jelenet ábrája látszik. 

Befejezésül szólnunk kell egy, a Buda ostromát követő harmadik évben meg
jelent térképről, amely a magyar kartográfiában az első, de világviszonylatban is 
egyike a legkorábbi zsebatlaszoknak. 

A Magyarországot bemutató első térképatlasz az „Atlas Parvus Hungáriáé". 
Szerzője Hevenesi Gábor (bár egyes külföldi források Colloredo Fabius Anton nevé
vel jelzik), a megjelenés időpontja 1689. Feltűnő e munkában az a figyelmet érdemlő 
történelmi és földrajzi tájékozottság, amely a szerkesztő ismereteit látszik igazolni. 
Feltétlenül hozzájárult az atlasz elkészítéséhez, hogy az elmúlt időszak hadműveletei
nek nyomán nem csupán a szomszédos, de a távolabb fekvő országok közvéleményé
nek figyelme is Magyarország felé fordult. 

E rövid áttekintés által arra kívántuk felhívni a figyelmet, hogy a (had)történeti 
kutatás során az írott források értékelése mellett a (korabeli térképeken) ábrázolt 
helyszín alapos értékelése is szükséges. Minden ábrázolás rendkívüli jelentőséggel 
bír, és azok értékelése mindenkor a vizsgált időszak történészeinek feladata. 
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