
Magyar várak XVII. századi ábrázolásai 

(Rajzok a Rein bei Graz-i ciszterci kolostor Nr. 200. kódexéből) 

A Rein bei Graz-i ciszterci kolostor könyvtárában őr
zött Nr. 200. jelzetű kódexre először Pataki Vidor hívta 
fel a figyelmet. Az egri vár történeti anyagának kuta
tása során talált rá erre az érdekes kéziratos gyűjte
ményre és megállapította, hogy ez a külföldi várak áb
rázolásai mellett több magyarországit is tartalmaz.1 

A kódex 361, mindkét oldalán számozott lapot tar
talmaz, 722 rajzzal. Az egyes lapok mérete: 270X190 
mm és a XVII. század végén kötötték be falapra feszí
tett, nyomott díszítésű szattyánbőr kötésbe. 

A kötet három rajzgyűjteményt foglal magába. Az 
első (a 3—374 oldalig) várképek és erődítésrajzok gyűj
teménye. A képeket eredetileg kartonra rajzolták külön
böző méretekben a XVII. század első felében. A felhasz
nált papír jó minőségű pergamen, vízjele egy stilizált hor
gony. A második rész (a 469—722. oldalig) hasonló jel
legű: alap-, nézet- és táborerődítési rajzokat tartalmaz. 
Papírja ugyanolyan minőségű, mint az első részé, de a 
vízjele egy stilizált pajzsban levő szőlőfürt. Az ábrázo-
zolások két-három-négyszínűek és a XVII. század má
sodik feléből származnak. A harmadik rész (a 375— 
469. oldalig) a Walter von Waltersweil család címeres
könyve. Kartonjai kisebb méretűek, mint a másik két 
részé. Szintén a XVII. század második felében készül
tek. 

A kódex mai formáját 1700 körül kapta, amikor a 
három rajzgyűjteményt egybe kötötték olyan módon, 
hogy az első és a második rész közé helyezték a harma
dik rész rajzait, majd az első két rész nagyobb méretű 
lapjait levágták a harmadik rész lapjainak méretére, 
így tehát az első két rész valamennyi lapja csonka, de 
ez nem zavarja a tényleges ábrázolásokat. A könyvkötő 
meghagyta az első gyűjtemény eredeti puha fedőlapjait 
és ezeket a jelenlegi kötéstábla belső oldalaihoz ragasz
totta, majd finomabb papírlappal bevonta. Ez alatt a 
lap alatt olyan felirat és címer került elő, amely a gyűj
temény szerzőjére, keletkezési idejére fényt derít. 

Az előkerült címerkép megegyezik Longinus Walter 
egyesített családi címerével, amely a kódex 454. oldalán 
található. A címer két oldalán az alábbi felirat áll: 

Dugent Rieht Antes Muerdo 
Was Unglück Bricht Mudado 

1642 

A címer alatt majuszkulákkal a következő felirat ol
vasható: 

„ERHARD WALTHER FREYHERR VON UND ZU 
WALTERSWEIL AUS DIERPACH MÜTTLFRON 
UND KOLBURGHI. HOCHFÜRSTLICH, SALZBUR
GISCHER RATH UND С AMMERER HAT DIESES 
BUCH MIT AIGNER HAND UND NOCH ANNO 1628 
ALS ER DIE SCHLOSHAUBTMANSCHAFT DER 
VÖSTUNG HOCHEN SALZBURGS JARLANG BE
DIENT GERISSEN" 

A hátsó kötéstáblán majuszkulás írású aforizma 
található, de nem verses formában : 

„ERLICHES LEWEN BEFLEISSE DICH 
ODER ZU STERBEN IRITTERLICH 
TUGEND IS EIN EHR DER JUGEND 
UND EIN/ GLICKSELIGKA1T DES ALTERS 
ES IST KEIN SCHENERS KLEID 
ALS EHR UND REDLICHKAID 
JE LENGER MAN ES DREGD 

1645 

JE BÖSER AINEM ANTSTET" 

Az előzőhöz hasonló címerkép alatt ez a felirat áll: 

„ERHARD WALTHER FREIHER VON UND ZU 
WALTERSWEIL AUS DIERBACH MIDLERON 
KOLBURGH UND WALDERSHOFEN ROM. KAY. 
MAY. FERDINANDI III. RATHBESTELDER OBER-
TER AUCH HOCHFYRSTLICH. SALZBURGI
SCHER RESPECTIVE RATH UND KAMMERER 
HAD DIESES BUCH VOLIG NACH UND NADH 
RECREA TIONIS CA USAE IN OBGEMELDEN JAHR 
BESCHLOSSEN 1645" 

A 219. oldalon az 1694-es évszám, a 375. oldalon 
— tehát az eredeti címereskönyv első oldalán — az 
1669-es évszám és „CHRISTOPH GOTLIB LEOPOLT 
WALTER FREYHER VON WALTERSWEIL" felirat 
olvasható. 

Mint a fent idézett feliratokból és évszámokból ki
tűnik, az első rész várábrázolásai minden bizonnyal 
1628 és 1645 között készültek. Csak ritkán keveredik 
közé olyan lap, mint a 219. oldal, amelynek felirata 
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4. Gyula 4. Дьюла. 

„Nova Palma avitas anno 1694." Ezt annak tulajdo
níthatjuk, hogy az egybekötés idején is került be néhány 
rajz a gyűjteménybe a XVII. század végéről. 

A rajzokról megállapítható, hogy nem eredeti fel
vételek, tehát nem a helyszínen készültek, hanem a már 
többnyire nyomtatásban megjelent várképek átrajzo
lásai. Mint másolatgyűjtemény nem is lenne ez a kötet 
olyan érdekes, ha szerzője nem őrzött volna meg olyan 
rajzokat is, amelyek eredetije elveszett és nyomtatás
ban sem állnak rendelkezésünkre. A szerző a bécsi 
Haditanács és a grazi körzeti erődítményhivatal titkos 
levéltárából is másolt le rajzokat, amelyek később a 
grazi levéltár leégésekor és a bécsi levéltár selejtezései 
során pusztultak el. A szerző sem ezeknek, sem más raj
zoknak a másolása során nem tartotta fontosnak a for
rás megjelölését. Legtöbbször a városok nevét sem tün
teti fel a rajzokon és szinte minden esetben elhagyja a 
környezet járulékos elemeit, amelyek nem tartoznak 
szorosan az erődítéshez. Ábrázolásai így merevek, élet
telenek, mert éppen azok az életképszerű jelenetek hi
ányzanak róluk, amelyek annyira jellemzőek a nyomta
tásban megjelent metszetekre. A szerző figyelme csak 
az erődítés, vagy a védelem szempontjából figyelembe 
vehető helyekre irányul és ezért következetesen fel
tünteti az utakat, hidakat, ágyúállásnak alkalmas ki
sebb dombokat, vagy a védhető nagyobb épületeket. 

A szerző a hátsó borítólapon levő feliratban elmond
ja, hogy a gyűjteményt ,,recreationis causae" állította 
össze. Mint katonaembert azonban érdekelték a külön
féle erődítéstípusok és talán maga is kísérletezett a ter
vezéssel. Erre bizonyítana a gyűjtemény 720—721. ol
dalán található képzeletbeli erődítményrendszer, amely
nek elemei a szerző nevének és címeinek kezdőbetűit 
— E, F, V, W, A, D, M, К — formázzák. A játékos 
módon kialakított erődítésrendszer tökéletesen meg
felel a XVII. századi várépítés gyakorlatának. A szerző 
rajzai olyan gyűjteményt alkotnak, amelyekben egymás 
mellett található a különféle országokból származó, 
különféle rendeltetésű és fajtájú erődítések sora; ez a 
kézikönyv a szórakozás mellett számára hasznos segít
ségül is szolgálhatott.2 



VfHS-»-

5. Várpalota 5. Варпалота. 

Felvetődik az a kérdés, hogy a szerző milyen módon 
tudta megszerezni gyűjteménye számára ezeket a met
szeteket, de különösen a tervrajzokat. A feleletet erre 
a család címereskönyve adja meg. A család egyik tagja 
pl. Spanyolországba került és a királyi ház egyik nő-
tagjával kötött házasságot. így kerülhettek a szerző bir
tokába a különféle spanyol és németalföldi erődítések 
tervei. A család másik tagja, Bernhard III. híres utazó 
volt, aki bejárta Ázsiát, Afrikát, sőt Amerikába is el
jutott. Ő lehetett megszerzője az egzotikus várképeknek. 
Longinus egy szabadcsapat kapitányaként harcolt 
Franciaországban, Itáliában és Magyarországon, hason
lóképpen Hans Ludwig is. Hans Christoph 1653-ban 
Horvátországban, Petriniánál vesztette életét. Mindezek 
már könnyen érthetővé teszik a gyűjtemény magyar 
vonatkozású rajzainak eredetét és azt is tudjuk, hogy 
Bernhard II. I. Ferdinánd haditanácsosa volt, Erhard II. 
pedig hadszertáros volt Bécsben Ferdinánd és Miksa 
alatt. A szerző a család tagjainak révén könnyen hozzá
juthatott a katonai tervgyűjteményekhez és ilyen mó
don korának egyik legteljesebb kéziratos gyűjteményét 
állíthatta össze. 

A gyűjteményből a magyarországi várak ábrázolásait 
közöljük. Nagy részének a Dilich-, illetve az Ortelius 
krónikában megjelent metszet a forrása.3 A gyűjtemény 
összeállítója azonban a fentebb említett szempontok 
szerint átrajzolta a metszeteket, de az eredeti jellegzetes 
vonásait mindenütt megtartotta. Éppen ez a tény nyújt 
segítséget ahhoz, hogy olyan várak rajzait is azonosí
tani tudjuk, amelyeken nem szerepel a helység neve. 

A várak leírását a kódex lapszámozása szerinti sor
rendben közöljük. 

Szolnok (19.1.) 
A rajzon nem szerepel ugyan a város neve, de a hasonlóság a 
Dilich és az Ortelius krónikákban megjelent, Szolnok 1552. 
évi ostromát ábrázoló metszettel szembetűnő. (1. kép.) 

A Tisza és a Zagyva partvonala formailag szinte teljesen 
azonos az eredetivel. A rajz csak a várat és a várost tünteti 
fel, valamint a kép bal felső sarkában egy malom két épületét, 
amelyet esetleg védelemre lehetett felhasználni. A vár terüle
tén hiányzik a templom rajza. A vár északi oldalán határo-

6. Győr 6. Győr (Raab) 6. Дьёр. 

7. Komárom 7. Komárom (Ко morn) 7. Комаром. 

8. Temesvár 8. Temesvár (Temeschburg) 8. Темешвар. 
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zottabban rajzolja meg az ó-olasz típusú bástyát, mint az az 
eredetin látszik. A képmező jobb oldalán fekvő város bal 
felső sarkában ábrázolt Vízikapu tornya sokkal erősebb és 
határozottabban uralja a sarokpontot, mint a metszeten.4 

Tokaj (21. 1.) 
Ezen a rajzon sem szerepel az erődítés neve, de az említett 
krónikákban megjelent, Tokaj 1565. évi ostromát ábrázoló 
metszetekkel a hasonlóság megállapítható. (2. kép) Jelleg
zetes azonosságai az eredetivel: a kép jobb oldalán levő öt 
olaszbástyával körülvett henger alakú torony, a kép előteré
ben, valamint a várat és a várost összekötő híd pillérei. A várat 
magasabb perspektívából ábrázolja, mint az eredeti, feltehe
tően azért, hogy az olasz rendszerű bástyák szerkezete jobban 
kitűnjék. Lehagyja viszont a metszeteken szereplő két kis 
henger alakú tornyot, amelyek a vár jobb oldalán levő 
olaszbástyán állnak.5 

Szigetvár (23. 1.) 
A rajzon nem szerepel a vár neve és első pillantásra úgy tűnik, 
hogy az Ortelius-krónika metszetének átrajzolását látjuk. 
(3. kép.) Néhány jellegzetes eltérés azonban arra mutat, hogy 

9. Hatvan 9. Хатван. 

rajzunk készítője ezen a metszeten kívül Szigetvárnak még 
más ábrázolásait is ismerhette, esetleg más volt az előképe, 
vagy pontatlanul másolt. Az erődítésrendszer négyes tagoló
dása jobban szembetűnő, mint Orteliusnál, vagy Dilichnél. 
Jobbról bal felé haladva a belső vár, a külső vár, az Óváros és 
az Újváros határozottan elkülönül egymástól. A belső és a 
külső vár közötti L alakú árokban a tó vize folyik és a két 
várrészt híd köti össze. A külső várat és az Óvárost összekötő 
híd a városnál egy kaputornyon halad keresztül, amely a 
metszeteken hiányzik. Az Újváros előterében a fal közepén 
emelkedő torony előtt határozottan rajzolt olaszbástya 
emelkedik. A kép előterében a folyón vert hidat és a hajó
hidat szerzőnk is feltünteti, de egymáshoz aránytalanabbul 
közelebb, mint az a metszeteken látszik. Ügy tűnik, hogy az 
Ortelius és a Dilich krónika ábrázolásai közelebb állnak egy
máshoz, mint rajzunk viszonyul akármelyikhez. Ami mégis 
inkább a Sibmacher-féle rézkarcról történő másolást bizo
nyítja, az a hajóhíd ábrázolása, amely Dilichnél nem szerepel. 
Az Óváros kaputornyát szerzőnk már egy 1578-ban megjelent 
G. S. jelzésű fametszeten láthatta, de megfigyelhető a torony 
Mathias Zündt 1566 után kiadott metszetén is. A Dilich 
után készült képeken ez a torony nem látszik, de jelzi De 
Rossi 1687-ben és egy ismeretlen francia mester 1696-ban 
készült rajza is. De Rossi rajzán a belső és a külső vár közötti 

árkon az átvezető híd is jól megfigyelhető. Szerzőnk feltehe
tően a Sibmacher-féle metszetet alapul véve egészítette ki 
rajzát más képeken megismert részletekkel.6 

Gyula (27. 1.) 
A kép felirata GVYLA, és a vár 1566-os ostromát ábrázoló, 
a Dilich-krónikában is megjelent metszetről készülhetett. 
(4. kép.) Nagyobb mérvű torzított elrajzolás csak a belső 
város bal alsó sarkán ábrázolt falrésznél van, ahol szerzőnk 
elhagy egy kaput, amely az eredetin jól látszik, illetve túl
zottan rövidre rajzolja a falszakaszokat. Az előváros terüle
tét torz foltban ábrázolja, de feltünteti a rajz bal alsó sarká
ban a Fehér-Körösön átvezető hidat és az azt védő kaputor
nyot.7 

Várpalota (31. 1.) 
A képen nem szerepel felírás, de az Ortelius-krónika metsze
tével való kétségtelen hasonlóság bizonyossá teszi az azono
sítást. (5. kép.) Rajzolónk magasabb nézőpontból ábrázolja 
az erődítést és feltételezhetően más metszeteket is ismerhetett, 
mint az említett. Ez elsősorban a belső vár négyszöge támpil
léres falainak ábrázolásában tűnik fel, amelyek rajza az 
átrajzolásra használt metszeteken nem ennyire egyértelmű. 
A torz formában rajzolt települést olasz bástyákkal megerősí
tett falakkal övezi, amely a vár 1593-as ostromát ábrázoló 
metszeteken hiányzik. 

Az ábrázolás helyességét részben igazolják az elmúlt 
esztendőkben folyt várásatás eredményei is. Az ún. Újlaky-
féle négysaroktornyos belső várban rajzolónk is ott ábrázol 
épületeket, mint ahol azoknak helyét a feltárás a XVI. szá
zadra megállapította. Felismerhető a belső várba vezető, 
jelenleg barokk formájában ránk maradt bejárati szárny épü
lete. A belső vár tömbjét pártázatos lőréses fal övezi a déli 
és a nyugati oldalon, ehhez csatlakozó kaputoronnyal, illetve 
az északnyugati sarkon csatlakozó ötszög alaprajzú bástyá
val. A legkülső védőmű palánk, amelynek kapuján keresztül 
híd vezet a vizesárkon keresztül a falakkal védett városrészbe. 
A palánkon belül a vár bejárati részét még két rondellaszerű 
erődítés is védi. Ez a szerkezet Giulio Turco 1572-ben felvett 
alaprajzán is jól megfigyelhető. Rajzolónk tehát a Sibmacher-
féle ábrázolásokat vette alapul vázlatának elkészítésekor, de 
kiegészítette az erődítés rajzát a rendelkezésére álló más for
rások alapján is.8 

Győr (33. 1.) 
A kép felirata RAB és a Sibmacher-féle, a város 1594-es 
ostromát ábrázoló metszettel való hasonlósága is bizonyossá 
teszi az ábrázolás azonosítását. (6. kép.) Az eredetiről csak az 
erődített város rajzát másolja le, a kép jobb oldalán csak 
foltban jelöli az előváros és a Téglaégető sziget területét, de a 
Dunán és a Rábán átvezető hidakat felrajzolja, a Sziget
közbe átvezető hajóhíddal együtt.9 

Komárom (35. 1.) 

Rajzunk feltünteti az erődítés nevét COMORRA alakban és 
bizonyosan a Sibmacher-féle, a vár 1594-es ostromát ábrá
zoló metszetről készült úgy, hogy csak az erődítést másolták 
ki erről a képről, illetve a városba átvezető hidat az ezt védő 
toronnyal. (7. kép.) A várfalak síkjának bizonyos eltérése az 
erődítés jobb oldalán megfigyelhető ugyan, de ez nem zárja 
ki eredeti használatát.10 

Temesvár (41. 1.) 

A rajz felirata TEMESWAR és a Dilich-, illetve Sibmacher-
féle, a város 1596-os ostromát ábrázoló metszetről készült. 
(8. kép) Csak az erődítményt tünteti fel, illetve a Temes folyó 
partján álló kétkerekes vízimalmot és melléképületeit, vala
mint a Temesen átvezető híd maradványait. A vár udvari 
része nagyobbnak tűnik, mint az eredetin, de ez csak a kissé 
magasabb távlatból rajzolás eredménye.11 
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Hatvan (43. 1.) 

A képen nem szerepel felirat, de megállapítható, hogy a 
Dilich—Sibmacher-féle metszetek átrajzolása. (9. kép.) A vár 
1596. évi ostromát ábrázoló eredetiről rajzolónk a gyakor
latának megfelelően lehagyta a környezet mozgalmas rész
leteit, az eredetin az ostrom következtében megrongált 
palánkfalakat és bástyákat ép állapotban rajzolta, a város
nak csak a jellemzőbb épületeit tüntette fel. A kép jobb olda
lán, a városból a vizesárkon átvezető hidat a várhoz közelebb 
eső falszakasznál vezeti ki; ez az eredetin egy szakasszal 
lejjebb van.12 

Eger (49. 1.) 
A kép felirata ERLA, és a város 1596. évi ostromát ábrázoló 
Dilich-metszet alapján készülhetett, de szerzőnk ismerhette 
Dillbaum Sámuel 1604-ben Nürnbergben megjelent munká
ját is, amelynek metszeteit Wilhelm Peter Zimmerman 
készítette. (10. kép.) A Dilich—Sibmacher-féle ábrázoláso
kon ugyanis a város egyes részleteit eltakarja az égő házak 
füstje és lángja, de ezeket a részleteket szerzőnk pontosan 
megrajzolja. Ilyen részlet pl. a kép közepén fent az Eger 
patak felett átívelő kapuszakasz, és a tőle balra levő két to
rony képe.13 

Tata (53. 1.) 
A kép felirata TOTTIS és a vár 1597. évi visszafoglalását 
ábrázoló Sibmacher metszetről készülhetett. (11. kép.) 
Az erődítésen kívül a kép előterében csak az eredetin is 
szereplő őrházat, a török temetőben álló kerek alaprajzú 
épületet, a melegfürdő épületének romjait és jobbra a hát
térben a Márványhegyen álló épületromokat tünteti fel.14 

Pápa (57.1.) 
A rajz felirata PAPA és előképeit a fentebb már említett 
metszetekben kell keresnünk. (12. kép) A vár és a város 
erődítésein kívül csak a kép jobb felső sarkában egy vízi
malom épületeit tünteti fel rajzolónk. Az eredeti metszetek 
a város 1597. évi visszafoglalását ábrázolják. Ezeken a vár 
négyszögletes épülettömbjének tetőzete egy becsapódás követ
keztében a levegőbe repül, a lángok és a füst eltakarja a mö
götte húzódó falszakaszt is. Szerzőnk épségben rajzolja a 
tetőszerkezetet és a mögötte levő falszakaszt is csatlakoztatja 
a vár tömbjéhez. A vár jobb oldalán a halastóba benyúlva 
félovális, palánkkal övezett udvart alakít ki, amely az előkép
ábrázolásokon hiányzik. Érdekes a város palánkművének 
ábrázolása: a palánkfal félmagasságában kettéosztott és kes
keny út vezet körbe a falak külső oldalán. Ilyen ábrázolással 
eddig nem találkoztunk gyűjteményünkben, bár igaz, hogy a 
másolásra használt metszeteken is látszik ez a körbevezető 
keskeny út, amelyen az ostromlók a szó szoros értelmében 
megvetették a lábukat.15 

Vác (61. 1.) 
A rajz felirata WAIZEN. Előképe a Dilich krónikájának 
ábrázolása, bár sokkal magasabb perspektívából készült, 
mint ez, vagy a Sibmacher-féle metszet. (13. kép.) Csak a 
várat és a palánkkal megerősített várost ábrázolja. A jelleg
zetes épületeket ugyanúgy megtaláljuk rajta, mint előképein, 
de hiányzik a városban a kiemelkedő minaret rajza. A város 
területe a korábbi ábrázolásokhoz képest torzított, de a vár 
erődítésrendszerének ábrázolása tökéletesen a megfelelője 
ezeknek.16 

Veszprém (69. 1.) 
A kép felirata VESPRIN és azonossága a Sibmacher-féle 
metszettel (Várpalota korábban említett ábrázolásán külön 
keretben rajzolva!) szembetűnő. (14. kép.) Bár rajzunk kissé 
torzabb, mint az eredeti, de ennek minden részlete nyomon 



13. Vác 13. Vác (Waitzen 13. Вац. 

követhető. A Várhegy épületei, védőfalainak vonulata, a 
hegy lábánál levő vízimalom, az elpusztult város romos házai 
mind megtalálhatók rajzunkon. Az említett metszeten a 
Várhegyre felvezető út jobb oldalán emelkedő dombon, a 
Bsnedekhegyen, török temetőt jeleznek; rajzunkon itt két 
fonott ágyúvédő kas látható. Ezt az elemet rajzolónk Dill-
baum Sámuel Eiconographia с 1605-ben megjelent munká
jából másolhatta, amelynek rézkarcait Wilhelm Peter Zim
merman készítette. Ezen az ábrázoláson ugyanis a Benedek
hegyen működésben levő ágyúállás látható. 

Képünkön különösen megfigyelhető szerzőnk egyszerű
sítő gyakorlata: az erődítéshez tartozó lényeges elemeket 
pontosan másolja, de a lényegtelen részeket elhagyja, vagy 
mint rajzunk esetében is, csak stilizáltán jelöli. A Sibmacher-
metszet előterében három különféle fa látható; rajzolónk 
ugyanezekre a helyekre egy-egy egyszerű formájú fát helyez. 
Ha a rajz egyéb részei nem is döntenék el az előképként 
használt metszettel való azonosságot, ezek az apró részletek 
bizonyossá teszik az erről történő másolás tényét.17 

Esztergom (73. 1.) 

A kép felirata G RAN, és előképe a Sibmacher metszet, amely 
a város 1595. évi ostromát ábrázolja. (15. kép.) Torzult for
mában, de megtalálható rajta a várhegy erődítésrendszere, 
a Szenttamás hegy (erődítésén ugyanolyan zászlóval, mint az 

14. Veszprém 14. Veszprém (Veszprim) 14. Веспрем. 
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eredetin !), a hegy lábánál elterülő kis meleg vizű tó, a kép 
előterében jobbra alul a régi török kápolna romja, a Rác
város, felette egy vízimalom, a Duna szigete a rajta álló 
török sátorral, a szigetre vezető hajóhíd, a Víziváros és Kakát 
község.18 

Visegrád (77. 1.) 
A kép felirata VIZZEGRAD. A felirat betű szerinti azonossága 
és a részletek torzult formában is hasonló volta kétségtelenné 
teszi, hogy előképe Sibmacher metszete. (16. kép.) A fellegvár, 
az égő város, a várhegy alatt húzódó falszakasz, a Duna túlsó 
partján fekvő Maros község és a kép jobb oldalán fent a 
hegytetőn levő ágyúállás mind megtalálható az eredeti 
ábrázoláson is. 19 

Székesfehérvár (81. 1.) 
A képen nincs felírás, de azonossága a Sibmacher-metszettel 
azonnal megállapítható. Bár a külvárosokat torzabb alap
rajzi formában ábrázolja, a település szerkezete és a jelleg
zetes épületek megléte kétségtelenné teszi az eredeti használa
tát.20 (17. kép.) 

Komárom (247. 1.) 
A képen felirat nincs. Pataki Vidor Komárom ábrázolásának 
határozta meg, bár rajzunk a már bemutatott komáromi 
ábrázolással nem sok közös vonást mutat. (18. kép.) Jelleg
zetes ugyan az ötszögű forma, de az irreális környezet nehe
zíti a hasonlóság felismerését. A várról készült későbbi alap
rajzokkal való összevetés azonban megnyugtatóan bizonyítja, 
hogy rajzunk ténylegesen Komáromot ábrázolja.21 

Tokaj (347. 1.) 
A kép felirata TOGKHAI és a rajzon kétszer is szereplő Tissafl 
és Bodrokh feirat kétségtelen bizonyíték arra, hogy a rajz 
Tokaj várát kívánja ábrázolni. (19. kép.) A fentebb már ismer
tetett tokaji ábrázolástól eléggé eltér rajzunk, mert itt csak 
négy ó-olasz bástya fogja körül a középen álló kerek, tető 
nélküli tornyot, amelyet négyszárnyú épülettömb zár körül. 
A belső erődítést vizesárok övezi, ezen keresztül két kapu
toronnyal biztosított híd vezet a külső védövbe. Ennek szer
kezete a XVI. század első felének várépítési gyakorlatára 
jellemző. Ez a védőöv azonban soha sem készült el és ehhez 
hasonlót nem is terveztek, mint azt más, Tokaj váráról ké
szült ábrázolás bizonyítja.22 

Kisvárda (356. 1.) 
A rajz felirata KHLEIN WADEIN és ez kétségtelenné teszi, 
hogy Kisvárd a erődítési tervét ábrázolja. (20.kép.)Műszakia-
sabb szemlélettel készült, mint a korábbi rajzok és ez 
talán azt bizonyítja, hogy nem metszetgyűjteményből raj
zolta a szerző, hanem a bécsi vagy a grazi levéltár tervgyűj
teményének példányáról.23 

Eger (361. 1.) 

A rajzon felirat nem szerepel, de megállapítható, hogy Paolo 
Mirandola ún. kisebbik terve, amelyet a nagyobb tervvel 
együtt 1561-ben terjesztett a bécsi Haditanács elé. (21. kép.) 
Ez utóbbi a Kriegsarchivban megtalálható, de a kisebbik 
terv csak gyűjteményünkben maradt meg.24 

22 

15. Esztergom 15. Esztergom (Gran) 15. Эстергом 

16. Visegrád 16. Вышеград' 

17. Székesfehérvár 17. Székesfehérvár (Stuhlweißenburg 17. Секешфехервар. 
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18. Komárom 18. Komárom (Komorn 18. Комаром 

20. A kisvárdai vár terve. XVI. sz. közepe. 

20. Entwurf der Festung Kisvárda. Mitte des 16. Jahrhundert 

20. Plan du fort de Kisvárda. Milieu du XVIe siècle 

20. План кишвардайской крепости (середина XVI века). 

Összefoglalóul elmondhatjuk, hogy a bemutatott 
rajzok többsége a XVII. század első felében nyomta
tásban is megjelent metszetek egyszerűsített változata. 
Csak néhány olyan közülük, amelynek eredetije elpusz
tult és másolata csak gyűjteményünkben található. 
Mindenképpen ezek az értékesebb darabok, de mind

egyiken fedezhetünk fel olyan részletet, amely más áb
rázolásokon nem található. Ezek a jelentéktelen válto
zások nem rendelkeznek ugyan bizonyító értékkel, de 
egy-egy várunk valamelyik ábrázolástípusának család
ját bővítik. 

Kovács Béla 

19. A tokaji vár terve. XVI. század. 
19. Entwurf der Festung Tokaj. 16. Jahrhundert 
19. Plan du fort de Tokaj. XVIe siècle 

19. План токайской крепости (XVI век). 

21. Paolo Mirandola kisebbik terve az egri vár átalakítására 1561. 

21. Der kleinere Entwurf von Paolo Mirandola zum Umbau der Festung 
Eger. 1561 

21. Plan mineur de Paolo Mirandola de la transformation du fort d'Eger 
(1561) 

21. Малый план реконструкции эгерской крепости, выполненный 
в 1561 году Паоло Мирандола. 

338 



JEGYZETEK 

1 Pataki Vidor: Az egri vár élete. Eger, 1934. 42—43. 1. 95. sz. jegyzet. — 
A kódexről írásban összefoglalt feljegyzése a kolostor könvtárában 
található. Ezt használtuk fel a kódex ismertetésénél Pataki Vidor szíves 
engedelmével, amiért ezúton is köszönetet mondunk. 

2 A gyűjtemény összeállítója — főleg a külföldi várak ábrázolásainál — a 
következő műveket használta: Merian: Thetarum Europaeum. . . 
I—XX. Frankfurt, 1617—1710.; Braun: Civitates orbis terrarum. 
I—V. Köln, 1572—1597.; Dillbaum: Eiconographia. . . Augsburg, 
1603.; Enss: Fama Austriaca. . . Köln, 1627. 

s Wilhelm Dilich: Ungarische Chronica. . . Kassel, 1600. с. művét saját 
maga illusztrálta, míg Hyeronimus Ortelius: Chronologia. . . Nürnberg, 
1603. (s majd ezek után többször ugyanott és Amsterdamban) kiadott 
munkájához sógora, Johan Sibmacher készítette az illusztrációkat, sok
szor Dilich metszete nyomán. — A magyar várakról készült metszeteit 
Id.: Rózsa György: Régi magyar csataképek, Bp. 1959. c. munkájában. 

1 Rózsa Gy. i. m. 4. és II. 1. 
5 Rózsa Gy. i. m. 4. és III. 1. 
0 Papp László : Szigetvár XVI—XVII. századi erősségrendszere és áb

rázolásai. (Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1965. Pécs.) 213—255. 1. 
7 Détshy Mihály: Az egri vár ábrázolása a gyulai vár XVI—XVII. századi 

vedutáin. Műv. Tört. Ért. 1959. 44—47. 1 — Uö.: A gyulai veduták 
kérdése. Gyula, 1960. 

8 Gergelyffy András: A várpalotai vár építési korszakai. (Veszprém 
Megyei Múzeumok Közleményei 6/1967. 259—278. 1.) — Uö.: Palota és 
Castrum Palota. (Magyar Műemlékvédelem 1967—1968. 125—145. 1.) 
•— Várnai Dezső: Várpalota várának építési korszakai. Uo. 147—153. 1 

In der Bibliothek des Zisterzienserklosters von Rein bei 
Graz wird ein Kodex aus dem 17. Jahrhundert bewahrt, 
die drei Sammlungen von Zeichnungen enthält. Zwei von 
diesen enthalten Zeichnungen von Burgen, Festungen und 
Lagerfestungen, die dritte Sammlung ist das Wappenbuch 
der Familie Waltersweil. Die Sammlungen wurden gegen 
1700 in der heutigen Form zusammen eingebunden. 

Aus dem Material des Kodexes wurden in der vorliegenden 
Arbeit die Darstellungen ungarischer Festungen beschrieben. 
Es ist festzustellen, daß die Zeichnungen über die ungari
schen Festungen zwischen 1628 und 1645 von Erhard Walter 

— Szij Rezső: Várpalota látképei 1600—1908. Bp. 1963. 
9 Rózsa Gy. i. m. 5. és IX. 1. — Gazdag László: Győr város térképei 

(Arrabona 7. 1965.) 297—330. — Bánfi—Maggiorotti: La fortezza di 
Giavarino in Ungheria ed i suoi architetti militari italiani, special-
mente Pietro Ferrabosco. Roma, 1932. 

10 Rózsa Gy. i. m. 5. és X. 1. 
11 Rózsa Gy. i. m. 6. és XIV. 1. 
12 Rózsa Gy. i. m. 7. és XV. 1. 
13 Barcsay-Amant Zoltán: Eger vár és város régi ábrázolásai I—II. Eger, 

1938. 
14 Rózsa Gy. i. m. 7. és XVIII. 1. 
15 Rózsa Gy. i. m. 7—8. és XIX. 1. 
u> Dercsényi—Granasztói: Vác. Bp. 1960. 28—29. 1. Magyarország Mű

emléki Topográfiája. Szerk.: Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei. 
Bp. 1958.11.251—264. 1. 

17 Korompay György: Veszprém. Bp. 1956. 31—33. 1. 
18 Dercsényi—Zolnay: Esztergom. Bp. 1956. 30—35. 1. 
19 Pest megye műemlékei i. m. II. 399—402. 1. 
20 Rózsa Gy. i. m. 9. és XXV. 1. 
21 Gerő László: Magyarországi várépítészet. Bp. 1955. 422. és 423. lap 

rajzai, amelyekre lektorom, Détshy Mihály hívta fel a figyelmemet. 
Hasznos észrevételeit ezúton is köszönöm. 

22 Vö.: Gerő i. m. 357. 1. 
23 Akisvárdai vár. Szerk.: Éri István. Kisvárda, 1961. 17—60. 1. 
24 Pataki i. m. 5. ábra és 42—-43. 1. 95. sz. jegyzet. 

von Waltersweil auf Grund der Stiche in der Chronik von 
Samuel Dilich und Hieronymus Ortelius nachgezeichnet 
wurden. Manche Festungsentwürfe stammen aus dem Wiener 
bzw. Grazer Kriegsarchiv, die Originalzeichnungen sind aber 
während des Abbrennens des Grazer Archivs bzw. im Laufe 
der Aussortierung im Kriegsarchiv verschwunden. 

Der Verfasser der Sammlung war vermutlich Ingenieur 
für Festungsbau, der die ihm zur Verfügung stehenden, in 
Buchform veröffentlichten oder in Archiven auffindbaren 
Darstellungen für sich sozusagen als Handbuch nach
zeichnete. 

Béla Kovács 

Darstellungen ungarischer Festungen aus dem 17. Jahrhundert 
(Abbildungen aus dem Kodex Nr. 200 des Zisterzienserklosters von Rein bei Graz) 
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Planches du XVIIe siècle représentant des forts hongrois 
(Illustrations du codex No. 200 de Г abbaye cistercienne de Rein bei Graz) 

Dans la bibliothèque du monastère cistercien de Rein bei 
Graz on garde un codex du XVIIe siècle qui comprend trois 
collections de dessins. Deux de ces collections contiennent 
des vues et des plans de fort, tandis que la troisième partie 
est l'armoriai de la famille Waltersweil. Ces trois parties 
ont été reliées en un seul volume vers 1700. 

Nous faisons connaître les representations de forts hongrois 
du codex. On peut constater que c'est entre 1628 et 1645 
qu'Erhardt Walter von Waltersweil a dessiné les vues des 

В библиотеке цистерцианского монастыря Рейн бей 
Грац хранится рукописный сборник XVII века, содер
жащий три коллекции рисунков, две из которых состоят 
из рисунков крепостей и военных укреплений, третья 
же является гербовой книгой семьи Вальтерсвейл. Эти 
коллекции рисунков были переплетены в сборник, ка
ким мы его видим теперь, около 1700-го года. 

Мы здесь приводим изображения венгерских крепостей 
из этого сборника. Можно установить, что виды венгерс
ких крепостей были перерисованы Вальтером фон 

forts hongrois d'après les gravures des chroniques de Samuel 
Dilich et d'Hieronymus Ortelius. Quelques plans de fort 
viennent des archives militaires de Vienne, voire de Graz: 
les originaux de ces dessins ont disparu à l'incendie des archi
ves de Graz ou au triage de la Kriegsarchiv. 

L'auteur de la collection a été probablement architecte du 
génie qui recopiait les vues parues dans les livres imprimés 
ou retrouvées dans les archives, en compilant ainsi un manuel, 
pour son propre usage. 

Béla Kovács 

Вальтерсвейлем между 1628 и 1645 годами с гравюр 
хроник Самуэля Дилиха и Иеронима Ортелиуса. Неко
торые планы укреплений были скопированы с докумен
тов венских и грацских военных архивов, подлинники 
которых пропали в результате пожара в здании грацского 
архива и выбраковки, произведенной в Кригсархив'е. 

Можно предполагать, что автор сборника был инже
нер-строитель крепостей, и копии изображений, найден
ных им в различных архивах и книгах, он делал для себя 
в качестве руководства. 

Бела Ковач 

Рисунки XVII века с изображением венгерских крепостей 
(Рисунки взяты из рукописного сборника№ 200 цистерцианского монастыря Рейн бей Грац) 
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Pápa város 1660. évi összeírása 

Mint ismeretes, Pápa város levéltára a második világ
háborús események során szinte teljesen megsemmisült. 
Később előkerült ugyan a tanácsülési jegyzőkönyvek 
néhány kötete, az értékes korai anyag azonban végleg 
eltűnt. Ezért minden olyan adat jelentős, mely bepillan
tani enged Pápa történetébe. 

Az 1660. évi összeírást a herceg Esterházy-család buda
pesti hitbizományi levéltárában találtuk.1 Köztudott, 
hogy a pápai birtokos Esterházyak és a fraknói Ester
házy hercegek egy családból sarjadtak a XVII. század 
közepén. Esterházy Miklós nádor két életben maradt 
fia, Pál és Ferenc osztozkodott az ekkor már igen je
lentős Eszterházy-birtokokon. Ennek tulajdonítható, 
hogy a hercegi ág levéltárában még mindig számtalan 
olyan levél, feljegyzés, adat található, mely a pápai bir
tokos Esterházy grófokkal, vagy birtokaikkal, Pápával 
és környékével kapcsolatos.2 

Pápa egyike a legérdekesebb dunántúli magyar váro
soknak. Középkori fejlődését sajátosan befolyásolta az 
állandó törökveszély. A törököknek kétszer is sikerült 
elfoglalniuk Pápát, a város végvári szerepe mégsem 
lebecsülendő, hiszen falai alól többször kényszerült 
visszafordulni a Dunántúl nyugati részeit fenyegető 
török. 

Pápa egyik legmagyarabb dunántúli város. Bár te
lepedtek itt le főleg a XVIII—XIX. században idege
nek, a város karakterét, jellegét nem tudták alapvetően 
megváltoztatni. 

A XVII. század viszonyainak rekonstruálása azért is 
fontos, mert az eddigi irodalom a XVIII. század máso
dik felében, a XIX. század elején megindult fejlődésben 
a korai idők eredményeinek magasabb szinten való 
ismétlését véli. így például az egyik „legelső" iparágban 
a kőedénygyártásban, az „ősi pápai foglalkozásnak, a 
gerencsérségnek a legmagasabb kivirágzását" sejtik,3 

holott abból, hogy a Fazekas-utca a várfalakon kívül 
terül el, inkább arra gondolhatunk, hogy ez a mester
ség csak akkor lendült fel Pápán, amikor a város fallal 
való körülkerítése és a belső telkek megszállása már 
végbement. Kevésbé gondolhatunk arra, hogy a kemen
cék tűzveszélyessége „miatt szorultak a gerencsérek a 
városon kívüli Fazekas-utcába". A mesterség csak a 
XVIII. század végén, a XIX. század elején lendül fel.4 

A XVIII. század első évtizedeiben közvetlenül a hábo
rúk és a különböző nehézségek után alig találhatunk 
Pápán gerencsért. A város 1715-ös összeírásában a 
109 iparos között mindössze 2 fazekas van és 1720-ban 
a 124 iparos között csupán 5 fazekas szerepel.5 A XVII, 

század végén is működnek gerencsérek Pápán. Egyi
kük, Gerencsér János rakja például a református iskola 
rektorlakának kályháit.6 Mégis, a fazekasok gyorsan és 
szembeszökően emelkedő számából arra következtet
hetünk, hogy a középkori fazekasság alig állt konti
nuitásban az újkorival. Másrészt a kőedényipar—Pápán 
csakúgy, mint máshol — nem a helyi, hanem az orszá
gos igények kielégítésére törekedett. Ennek tulajdonít
ható, hogy a fazekasság „a gyárral egy időben is tovább 
él", attól szinte teljesen függetlenül. A gyár készítmé
nyeit országos, sőt közép-európai igény formálja, míg a 
fazekasipar a közelmúltig megőrizte sajátos, egyéni 
arculatát, karakterét. Az azonban bizonyos, hogy a 
XVII. században Pápán még konstatálható körülmé
nyek rendkívül kedveztek az olyan önellátó iparoknak, 
mint a gerencsérség. Nem véletlen, hogy Pápa újkori 
ipari bázisát éppen azok a tevékenységek jellemzik 
(textilipar), melyek az önellátó iparágak közé tartoz
nak. 

A város 1660. évi összeírását sajátos apropónak kö
szönhetjük. Az ellenreformációs propaganda eredmé
nyei ekkor már világosan érződtek a városban. Az össze
írás futólagos áttekintéséből is kitűnik, hogy a város 
katolikus lakossága túlsúlyban van a reformátussal 
szemben. Ezt a benyomást az is fokozza, hogy míg a 
katolikus lakosság számszerűen szerepel, a reformátu
sokat ilyen pontossággal nem találjuk az összeírásban. 
Ezért az összeírás a város lakosságának, illetve lélek
számának pontos megállapítására ennél a sajátosságnál 
fogva alkalmatlan. A reformátusok számát nem sikerül 
megtudnunk belőle, közvetett módszerekkel mégis von
hatunk le segítségével olyan megállapításokat, amelyek 
az ellenreformációs propaganda egyes utcákban történő 
térhódítására utalnak. Másrészt, az összeírás nem az el
lenreformációs propaganda befejezéseként keletkezett, 
hanem e propaganda-hadjárat kellős közepén. Igaz 
ugyan, hogy akkor már a döntő fordulat végbement, 
a lakosság nagyobbik része a katolikus vallást követi, 
de még mindig sok a református a városban. Mi több, 
a református vallást követők a város jelentős pozícióit 
tartják kezükben. Ezért az összeírás nemcsak az „ered
ményekre", hanem a hiányosságokra, a propaganda 
erőtlenségére is rámutat. A földesúr sikeresen használ
hatta az ellenreformációs apparátust munkájának meg
könnyítésére. 

Ebben az időben — 1660-ban — már kialakultak az 
ellenreformáció megszilárdításának eszközei. Sajnos, az 
ősi református iskola korabeli állapotáról és mint 
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