
dályozták meg őket ebben. Óbudán már nem marad-
tak zsidók.” Nyilván ez erős túlzás, mert maradtak, 
de jelenlétük annyira már valóban nem volt jelentős.
A ma is létező temetőt 1922-ben a külső Bécsi úton 
nyitották, ide exhumálták a többi felszámolt teme-
tő halottait, ezért lehetséges, hogy régebbi sírok is 
vannak itt. A zsidó hagyomány alapvetően tiltja a 
sírok megbolygatását, az exhumálást csak kivételes 
esetben teszi lehetővé, de ha felszámolnak egy te-
rületet, nincs mit tenni. Tehát Óbudán négy zsidó 
temető volt, amiből mára egy maradt.

Hogyan vészelte át a közösség a nagy háborúkat?

Az első világháborúba az óbudai zsidó közösségből 
257-en vonultak be, ebből 55-en hősi halált haltak. 
A második világháború során az óbudai zsidóknak 
más volt a sorsa, mint azoknak, akik a pesti gettóba 
voltak zárva 1944 őszétől. A Szálasi hatalomátvétel 
után a németek 40.000 munkást követeltek a nyilas 
hatóságtól, akik a kérést készségesen teljesítették, 
és az óbudai téglagyárban gyűjtötték össze őket. 
Ebből 3–4 ezer fő lehetett óbudai. Arról nincs pon-
tos kimutatás, hogy hány áldozata lett Óbudának, 
de nagyjából 3000-re tehető ez a szám.

Mi történt a zsinagógával?

Valószínűleg kifosztották, mint ahogy általában a 
többi zsinagógát is. Az ostrom alatt több sérülést is 
elszenvedett az épület.

Beszéljünk a jelenről!

A zsinagóga nagyjából az 1960-as évek végéig mű-
ködött, majd a Magyar Izraeliták Országos Képvi-
selete (MIOK), kijátszva a maroknyi közösséget, el-
adta az imaházat a fejük felől. A Talmud egyébként 
kitér a zsinagógák eladásának problémakörére. Kü-
lönbséget tesz vidéki és városi között. A vidéki zsi-
nagógát bizonyos megkötések mellett el lehet adni, 
ha a befolyt összeget szent célokra fordítják, példá-
ul Tórát vásárolnak. Ám városi zsinagógát egyálta-
lán nem lehetne eladni, ami ennek ellenére sokszor 
megtörtént a Holokauszt után. Viszont ami fontos, 
hogy a XXI. századra újra zsinagógaként funkcio-
nál, az EMIH a 2010-es újranyitás óta az eredeti ter-
vek alapján szinte teljesen felújította, és aktív hit- és 
közösségi életet tart fenn.

DOHI GABI

Az Óbudai Múzeum 2017. november 17-én meg-
nyílt, új időszaki kiállításának célja Óbuda történe-
tének vizuális emlékanyagokon, metszeteken, tér-
képeken és vedutákon (városlátképeken) keresztül 
történő bemutatása 1600-tól – a város első fennma-
radt ábrázolásától – a város 1873-ig történő egye-
sítéséig. E feltérképezés során olyan kérdésekre 
keressük a választ, mint hogy mikor és milyen cél-
lal kerül ábrázolásra az óbudai városrész, milyen 
módon és műfajban készül el a kép, valamint hogy 
az egyes metszetek és veduták kapcsán beszélhe-
tünk-e hitelességről és topografikus hűségről, és ha 
igen, ez mit jelentett ezalatt a közel 270 év alatt.

A kiállítás címe, a „fikciótól a valóságig” arra a 
XVI–XVIII. században jellemző komplex gondolko-
dásra kívánja ráirányítani a figyelmet, amelyet ezen 
metszeteket létrehozó rajzolók és metszőmesterek al-
kalmaztak az információkra éhes korigény kielégíté-
se végett. Mi volt ez az „éhség” valójában, és hogyan 
nyilvánult meg az ezt kiszolgáló korabeli „sajtó”?

A tárlat tematikus kiállítási egységekbe rendez-
ve (W. Dilich metszetek, Ostromképek, Mikoviny 
Sámuel terem, Duna tematika, Város egység, va-
lamint a Földmérő, illetve a Metsző- és kartográ-
fusműhely kiállítási enteriőr), szisztematikusan 
válogatva közli a képes anyagot, valamint az igen 
sokrétű és komplex kutatások eredményeit, és rö-
vid fali szövegekben összegzi az adott egységekre 
vonatkozó fő problémákat, csoportosítási szempon-
tokat, a tudomány jelenlegi álláspontjait. A kiállítás 
nyitóképe egy, az egész kutatást összegző enigma.

Ez a madártávlatra komponált, színezett vá-
roslátkép, amelyet 1819-ben metszett rézbe Petrich 
András hadmérnök rajza alapján Richter Antal 
Fülöp metszőmester, a budai hegyekből felvett 
nézőpontból Buda és Óbuda partjait mutatja a 
Margitszigettel és az ezeket szimbolizáló eklatáns 
épületekkel. A metszet előterében egy – a tradici-
onális veduta komponálási elveknek megfelelően 
– kis hegyrészleten sétáló, beszélgető, nyájat vigyá-
zó figurákból, staffázsalakokból álló zsánerjelenet 
látható, amelynek alakjai mintegy kapcsolatot te-
remtenek a kép nézője és a metszetkép belső világa 
között. Ez az életkép felfokozza, felerősíti a plan 
veduta monumentalitását, és e korai, XVI–XVII. 
századi vizuális sokk lesz az a válasz, amelyet az 
1600-as évektől Európa lakosai egy várost bemuta-
tó látképtől elvártak. Petrich rajza az itáliai („tájkép 
veduta”) és a németalföldi („zsáner veduta”, doná-
torkép) perspektíva szabályait is alkalmazó táj- és 
városlátképek típusát örökíti tovább, kiváltképp, 
mivel a kép nézője egy repülő madárhoz hasonlóan 
egy magaslati pontból tekint ki a horizontig húzó-
dó, hegy alatt fekvő városra. A korabeli utazó táj-
rajzoló vagy hadmérnök pontosan így tett az ilyen 
fajta veduták megszerkesztése során. Az installáció 
ezt a képtípust úgy modellezi le, hogy a színezett 
óbudai látképrészletet egy historizáló, ikerablak 
mögötti világként ábrázolja, vagyis két látványvilá-
got ábrázol egyidőben: a kontemplatívabb enteriőrt 
és a dokumentarista igénnyel, jelen esetben precí-
zen megrajzolt látványos exteriőrt.

O R O S Z  D I Á N A :  A  F I K C I Ó T Ó L  A  V A L Ó S Á G I G

T é r k é p e k ,  m e t s z e t e k ,  v á r o s l á t k é p e k  ( v e d u t á k )  Ó b u d á r ó l  1 6 0 0 - t ó l  1 8 7 3 - i g

m ú z e u m

vá ro s

A felújított zsinagóga fotó: sánta balázs

54

55



múze um múze um

Az első kiállítási egységben Óbuda egyfelől egy 
letisztult, a románkori és a gótikus épületekkel tarkí-
tott középkori városrészként, a középkori szellemben 
fogant várábrázolások formájában látható, másrészről 
egy statikus, vagy éppen mozgalmas hadszíntérként 
jelenik meg az ún. ostromképek esetében.

Az a két, etalonná váló metszet (és képvariánsai), 
amely a legkorábbi fennmaradt Óbuda-ábrázoláso-
kat képviseli, és amelyeket aztán több mint 200 éven 
keresztül átrajzoltak, és újrametszett formában pub-
likáltak, Wilhelm Dilich nevéhez fűződik. A rajzoló, 
rézmetsző, geográfus és később udvari krónikássá 
kinevezett hesseni születésű, tanult fiatalember, 
Dilich pályaképe egy „klasszikusnak” mondható, 
XVI. századi polihisztor útját mutatja. Életútjának 
végigkövetésével nemcsak egy rajzoló és történész 
fejlődésére, státuszának változására, presztízsének 

emelkedésére, hanem egy korabeli bibliofil gondol-
kodásra és a XVII. századi „történelmet” dokumen-
táló könyvalkotásra is példát láthatunk.

Wilhelm Dilich (eredeti nevén: Schaffer vagy 
Scheffern) 1571-ben vagy 1572-ben a hesseni Wa-
bernben született. A kasseli iskolák után a witten-
bergi, marburgi, majd a lipcsei egyetemeken tanult. 
Húszéves korában végigjárta szülőföldjét, és Hessen 
jelentős városairól és várairól rajzokat készített, 
amelyeket aztán földrajzi-, illetve történeti kiegészí-
tésekkel látott el. Az e korban divatos, metszetekkel 
kiegészített, ismereteket közlő könyvek sorába csat-
lakozik Dilich vár- és városlátképes metszetsoro-
zata, amelyek olyannyira elnyerték Moritz hesseni 
őrgróf tetszését, hogy Dilichet udvari geográfussá és 
történésszé nevezte ki. Ő ezután Hollandiában had-
mérnöki tanulmányokat folytatott, majd – az ural-

kodói kegyvesztés és börtönfogság után – 1621-ben 
Szászországba menekült. Drezdában már udvari 
építészként, kartográfusként (térképész) és hadmér-
nökként tevékenykedett. Jelentékeny hadmérnöki 
és építészi munkásságán túl számunkra metszetké-
szítői pályája érdekes, amelynek egyik csúcspontja 
az 1591-ben Kasselban megjelent Hesseni Krónika 
(Hessische Chronik) volt. Ehhez hasonló szellemben 
készült el a Magyarországot és a magyarok történe-
tét „feldolgozó”, először 1600-ban, majd 1606-ban ki-
adott Ungarische Chronica, amelyben a két Óbudát 
ábrázoló metszet eredetileg közlésre került.

A lassan fejlődő és differenciálódó középkori ala-
pokon nyugvó krónikairodalom helyét lassan átvet-
te a humanista, átfogó ismereteket is közlő történet-
írás, és ez a szemléletváltás meghozta azt a városok 
és lakosaik, kultúrájuk felé irányuló érdeklődést, 

amelynek eredményeképpen a német krónikairoda-
lom illusztráló műfaját követve részletes és szépen 
rajzolt metszetek, vár- és városlátképek egész sora 
jelent meg. Ebben az időszakban egy város politikai, 
gazdasági, művészeti erejét és befolyását a politikai 
központok és épületegyüttesek (várak, erődítmé-
nyek), illetve a vallási építmények (egyházkerület, 
templom, kolostor) jelentették. Természetes tehát, 
hogy a középkor végének illusztrációi – legyen az 
fametszet vagy rézkarc technikával készült, a sok-
szorosított grafikai eljárásokat igénybe vevő –, köny-
vek, vagy önálló metszetes lapok formájában keres-
kedelmi célzattal forgalmazásra kerülő kép a korai 
sajtó szerepét betöltő, messzi tájakra eljutó, minden-
féle (gazdasági, kulturális, politikai és egyéb) infor-
mációkat és híreket is egybefogta. Amit a szöveg, a 
nagyarányú írástudatlanság miatt nem volt képes 

Petrich András hadmérnök rajza alapján Richter Antal Fülöp metszőmester rézkarca, 1819 a kép forrása: BTM 

Wilhelm Dilich: Alt Ofen, 1600, színezetlen rézkarc a kép forrása: BTM 
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közvetíteni Európa lakosai felé, azt az amúgy is 
könnyebben befogadható, részlet- és többletgazdag 
képes leírással pótolták vagy egészítették ki.

A középkori metszetrajzolás és -készítés megér-
téséhez tekintsük át Óbuda (Alt Ofen) fennmaradt 
két, 1600-ban és 1606-ban készült ábrázolásának 
hátterét. A kutatások kimutatták, hogy a mindkét 
metszet eredeti rajzát elkészítő Wilhelm Dilich való-
színűsíthetően sosem járt magyar földön. A magyar 
várakhoz, városokhoz – így Óbudához is – olyan ké-
peket használt fel, amelyeket a magyar hadsereggel 
mozgó külföldi, udvari rajzolók készítettek, s e rajzo-
kat aztán a metszetkészítők sokszorosított formában 
egész Európában forgalmaztak. Ezek a képprototí-
pusok képezték az egyes ábrázolások alapjait, így 
a XVI–XVII. század vizuális élményszerűségének 
megfelelően átrajzolták őket, több-kevesebb sikerrel 
hűen lemásolták, esetleg két metszetből összerajzol-
ták a képet, a látvány fokozása érdekében „megha-
misították” a tájat, megnagyobbítottak épületeket és 
így tovább. A fikciószerű tájképek, vár- és városlát-
képek egész sora került ki a gyakran teljes műhelye-
ket foglalkoztató metszők és nyomdászok kezei alól.

Dilich első műve a fikciószerűség egyik jellegze-
tes példája: a vizualitást fokozandó kúp alakú hegy-
hátakkal, a központi szabályos hegyre emelt, feltehe-
tően középkori királynéi várral, az előtérben látható 
épületromokkal, amelyek az 1500-as évek végére a tö-
rök háborúk miatt sem állhattak itt ilyen állapotban. 
A 1606-os Alf Ofen képvariánshoz már pontosabb 
rajzot használhatott fel, feltehetően egy, az 1602-es 
hadjárat során készült metszetet, amely a terület to-
pográfiáját, illetve az egyes épületek egymáshoz való 
viszonyát is helyesen mutatja. Dilich és az illusztrált, 
„metszetes krónikairodalom” sikerességét bizonyítja 
egyfelől a számos kiadást megért Ungarische Chroni-
ca, de még erőteljesebben a számtalan metszetvariáns, 
amelyeket még az 1800-as években is újra rajzoltak és 
nyomtattak, vagy tájkép formájában megfestettek.

Dilich Alt Ofen-metszetei a maguk eredeti, figu-
rális jelenet nélküli „krónika illusztráció” formájuk-
ban 1664-ben jelentek meg Sigmund Birken német 
nyelvű Der Donau-Strand (…) című munkájában, 
amelyhez Jakob Sandrart német metszetkészítő és 
kiadó készítette el az átmásolt, átrajzolt Dilich-met-
szeteket. A több német és olasz kiadást megélt művet 
az itáliaiak is átvették a nürnberg-bolognai kiadású 

L’ Origine del Danubio címmel, amelyhez Lodovico 
Mattioli prezentálta a képeket. Dilich metszeteinek 
több másolata tovább élt a szintén nagy népszerű-
ségnek örvendő Birken-műben, amelyet már meg-
rendelésekor nagy várakozás övezett, s a gyors 
kiadás miatt magyarázható, hogy a nagy művészi 
tudással rendelkező Sandrart kénytelen volt az idő 
rövidsége miatt korábbi városábrázolásokhoz, így 
Dilich metszeteihez fordulni, hogy a már kész képe-
ket felhasználva időben elkészülhessenek a könyv 
illusztrációi. A XVII–XVIII. században Birken műve 
volt – Sandrart metszeteivel – Dilich képeinek és a 
Dilich-feelingnek az egyik eklatáns tovább örökítője.

Domenico Zenoni 1567-ben félbemaradt mun-
káján kívül az Ungarische Chronica nevezhető az 
első, Magyarországot képekben és rövid leírások-
ban, a lakosok életmódját és öltözködését is bemu-
tató illusztrációkkal ellátott műnek. Ilyen átfogó jel-
legű munkák majd csak a XIX. században jelennek 
meg a nagyobb méretű metszetekkel ellátott, Duna 
városait feltérképező utazóalbumok, illetve az ún. 
„honi albumok” formájában.

Míg Dilich és követői metszetvariánsain a várak 
és erődítmények tisztán, figurák nélkül, a város, a táj 
és az épített erődítmények, templomok szépségét és 
presztízsét a maguk nagyszerűségében ábrázolták, 
addig az ún. „ostromképek”, ostrom- és alaprajz 
veduták a meglévő, már elkészült metszettípusokat 
alapul véve figurákkal, ostromágyukkal, sátortábo-
rokkal, vonuló és harcoló lovas figurákkal kerültek 
benépesítésre. Az Óbudát hadszíntérként bemutató 
első kiállítási egységben látható metszetek tanúsá-
gai szerint ez a városrész a hadi események egy-
fajta peremkerülete, illetve a keresztény seregek 
állomáshelye volt. A metszetek között egyrészről 
Dilich-képtípusokat láthatunk átrajzolt, újramet-
szett formában. Európában a XVI–XVII. században 
– tekintettel a felfokozott, a török háborúk és ese-
mények iránt megnövekedett információigény ki-
elégítésére – tömegesen jelentek meg az íves „röpla-
pok” és könyvbe kötött haditudósítások műfajához 
sorolható metszetek. Ezeket kis füzetekben, a tex-
tilnyomódúcokhoz hasonló mintakönyvecskékben 
lehetett vándorkereskedőktől, illetve bolttal rendel-
kező könyvkereskedőktől megvásárolni. Ilyen for-
mában kerülhettek az Ungarische Chronica met-
szetei Wilhelm Peter Zimmermann rézmetszőhöz, 

aki 1602-ben megrendelésre készítette el az 1603-
ban Augsburgban megjelent Eikónographiát című 
könyvet. A kor érdekessége volt, hogy a már előze-
tesen elkészült metszetsorozathoz íródott a szöveg, 
amelynek elkészítésére Samuel Dilbaum történész 
kapott felkérést.

Mindezekből jól láthatjuk, hogy a XVI–XVII. 
századi, specifikusan a haditudósításokhoz, vala-
mint a korabeli tudományos igénnyel készült átfo-
gó történelmi, földrajzi, topográfiai, kultúrtörténeti 
és politikai állapotokat is prezentáló könyvek és 
kiadványok mind írásaiban, mind képeiben megle-
hetősen pontatlanul, szóbeszéd és szájhagyomány 
útján, általában megfelelő kutatás, terepfelmérés 
és várostörténeti dokumentáció nélkül készültek. 
Ennek ellenpólusaként állnak a XVI–XVII. száza-
di átmeneti műfajként jelentkező, a haderők do-
kumentálását szolgáló alaprajz veduták, valamint 
a katonai céllal megszületett kartográfiai művek. 
A tizenötéves háború (1591/1593–1606) idején a bi-

rodalmi seregekkel olasz és pápai csapatok is részt 
vettek a magyar városok védelmében, velük pedig 
külföldi, elsősorban itáliai hadmérnökök és rajzolók 
is utaztak, akik a hazai városok – Budát és Óbudát 
bemutató – térképeit helyszíni rajzok, felmérések 
alapján a terepen rajzolták meg, vagy a műhelyben 
metszették rézbe, és metsző-, illetve nyomdászmes-
terek segítségével nyomtatták le.

A nagy műveltségű, világlátott olasz hadmér-
nök, Luigi Ferdinando Marsigli gróf 1682 őszén 
csatlakozott I. Lipót német császár és magyar ki-
rály udvarához azon célból, hogy a „kereszténység 
ügyét” szolgálhassa. Marsigli sokirányú munkás-
sága alatt végig utazta a Dunát, hadijelentéseket 
készített a török által ostromolt magyar városokról, 
állomásozott Óbudán a keresztények katonai tá-
borában, valamint felmérte a víziváros utcáit jár-
va a budai vár bevételének lehetőségeit. Marsigli 
térképei az olasz kartográfiai hagyományokat 
követve, a precíz topografikus és vízügyi állapo-

múze um múze um

Wilhelm Peter Zimmermann: Buda ostroma, 1603, színezetlen rézkarc A kép forrása: BTM, K iscell i Múzeum, Fővárosi Kèptár
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tokat a városrészek veduta ábrázolásaival egyesít-
ve közölte őket. Ez a kettős képalkotási mód még 
ikonikusabban jelentkezik Louis Nicolas Hallart 
olasz hadmérnök Óbudát is ábrázoló, 22 lapból álló 
metszetsorozatán, amelyen Buda 1686-os ostromát 
rögzítette több felvételi pontból és képvariánsban. 
A városlátképeken feltüntetett szám- és betűjelzé-
sek, valamint a középkori ún. mondatszalagokon, 
illetve díszített szövegdobozban felsorolt helymu-
tatók és magyarázószövegek a későbbi kartográfi-
ák tematikáját előlegezték meg. (A veduta térképek, 
alaprajz veduták, ostromkép veduták szöveges ma-
gyarázatai is ezt a tényt bizonyítják.)

Az 1686-os, Budát felszabadító eseményeket 
még sok évtizeden keresztül reprezentatív „képes” 
albumok és önálló metszetek formájában évenként 
vagy évtizedenként közölték, ennek révén az euró-
pai köztudatban egy jelentős memorandumnak szá-
mított. Unikálisnak mondható továbbá az utrechti 
rézmetsztő, Justus van der Nypoort a város 1686-os 
állapotát bemutató ostromkép vedutája, amely egye-
düliként ábrázolja Budát óbudai nézőpontból.

A hazai kartográfia csak a XVIII. század első 
felében, Mikoviny Sámuel (1698/1700–1750) tevé-
kenységével született meg, addig külföldi mérnökök 
és térképészek kezei alól kerültek ki az általában 

főúri megrendelésre, konkrét céllal (telekhatár kije-
lölés, bányászati, vízrajzi) készült térképfóliánsok. 
Mikoviny korának egyik legműveltebb polihiszto-
raként mérnök, matematikus, építész és kartográfus 
volt, aki a bécsi Jacopo de Marinoni csillagásszal is 
kapcsolatban állt. A magát csak egyszerűen „nobi-
lis hungarus”-nak (felvidéki „magyar nemes”) hívó, 
Abelován (Ábelfalva, Nógrád megye) született férfi 
iskoláit a korszak nívós egyetemein végezte. Az al-
dorfi egyetemen térképészetet, csillagászatot, ma-
tematikát, Nürnbergben rézmetszést tanult, majd 
a jénai egyetemen folytatta bölcsészet-filozófiai 
tanulmányait. 1723-ban a szász-jénai hercegség tér-
képésze lett, dolgozott Eszterházy József grófnak, 
majd az alsó-magyarországi főkamaragrófság kine-
vezésében udvari kamarai mérnök lett. 1735–1742-
ben készítette el a bizonyíthatóan pontos helyszíni 
rajzok alapján megrajzolt, Budát és Óbudát három 
rézlemezen megörökített klasszikus barokk dekó-
rumú vedutáját, amelyet III. Károly megrendelésére, 
Bél Mátyás Notitia Hungariae (…) opusába szánt, 
és amely a mai napig a legpontosabb és legteljesebb 
Buda-Óbuda városrészét ábrázoló városlátkép.

Mikoviny fellépéséig Magyarország földrajzi és 
területi felmérésével és térképezésével nagyrészt 
francia, német és olasz mérnökök foglalkoztak, s 
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az ő fölvételei komoly fordulópontot jelentettek a 
magyar kartográfia történetében: ő volt ugyanis 
az első, aki pontos, helyrajzi méréseken alapuló 
térképeket készített, s jelentős elméleti szakirodal-
mat is létrehozott az utókor számára. A fölmérés 
és a térképkészítés magyar földön használatos el-
veit négy tudományra alapozta: az asztronómiára, 
a geometriára, a magnetikára (mágneses megfi-
gyelések) és a hidrográfiára (vízrajz). Elméleteit, 
gyakorlatban is alkalmazott tudományos elveit 
világosan megfogalmazott írásaiban közölte: a 
topográfiai térképezés alapjait az Epistola (1732), 
míg az Irányelvek a térképkészítéshez tanulmányt 
a Monitium I-II.-ben publikálta.

A kiállítás kuriózuma, hogy az elméleti kutatá-
son túl szerettük volna megvilágítani az egész met-
szetkészítés és térképrajzolás problémáját, gondolati, 
művészi és technikai alapjait annak érdekében, hogy 
a képek fikciószerű konstruálása, a többszöri máso-
lás, átrajzolás, „tömörítés” utáni torzítása is érthetővé 
váljon. A földmérés külső helyszínen, csillagászok és 
földmérők által használt eszközeit és mérőműszereit 
korabeli térképeken, a humanista, művelt polihisztort 
a különböző tudományágak attribútumaival illuszt-
rált metszetek előtt mutattuk be. A földmérők igen 
korai, 1730–1750-es években térképeken ábrázolt esz-

közei az évszázadok során alig változtak, ezek a kö-
vetkezőek: mérőasztal, mérőlánc, mérőléc, dioptria, 
kitűző rúd, körző, térképészeti vonalzó, szögmérő, 
iránytű (busszola), napóra, távcső és kvadráns. E mé-
rőműszerekből a kevésbé díszes és súlyos, általában 
az egyszerűbb fa, vagy olcsóbb kivitelben készült fém 
eszközöket vitték magukkal terepre, hiszen a földmé-
rés nehéz, fárasztó és utazást igénylő munkának szá-
mított, amely olykor hónapokig tartott. Az alap esz-
közkészlet mellett a XVIII. század végén, XIX. század 
első felében megjelentek a differenciáltabb, összetet-
tebb mérésekre is alkalmasabb szerkezetek (pl. teodo-
lit, asztrolábium), amelyek közül készültek könnyebb 
kivitelben terepre szánt műszerek s olyanok is, ame-
lyeket például csillagászati megfigyelőállomásokon 
vagy főúri rezidenciákon, kastélyok mellett elhelye-
zett földmérő műhelyekben használtak.

A másik enteriőr egy, a XVI–XVIII. századi, de 
egyébiránt „kortalan” metszetkészítő és kartográ-
fus műhelyt kívánt prezentálni. Erről a polihisz-
torságot, azaz több mesterségben való jártasságot 
megkívánó szakma kapcsán, már a térképkészítés 
és metszettorzítás kapcsán szóltunk. Annyit azon-
ban érdemes tudni még róla, hogy e műhelyek a 
középkorban a főleg német és itáliai mesterekkel 
szoros együttműködésben dolgoztak, és a budai 

Mikoviny Sámuel: Pest-buda látképe, 1775
Mikoviny rajza után andreas és joseph schmutzer készítették a három lemezből álló rézmetszetet A kép Forrása: BTM
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vár körül csoportosultak, illetve Budán működtek. 
Fő tevékenységük az udvar számára, a humanista 
műveltség igényeit kiszolgáló, megrendelésre ké-
szült könyvek, kódexek és udvari krónikák képes 
illusztrációinak megrajzolása vagy lemásolása, illet-
ve sokszorosított grafikai eljárással – fametszet for-
májában való – nyomtatása volt. A reneszánsz budai 
kultúra eltűnésével, illetve a török háborúk idején a 
magyar földön dolgozó művészek és mesterek vagy 
elmenekültek, vagy olyannyira kevés megrende-
lést kaptak, hogy műhelyt sem tudtak fenntartani. 
Egyedül a magyar főúri megrendelések, illetve az 
egyházi mecentúra jelentett egészen a XVIII. század 
végéig egy biztosabb megélhetési módot számukra, 
de ők – a kevésbé képzett és kvalitásos hazai mes-
terek hiánya miatt – metszeteiket inkább a jelentős, 

presztízsértékű művészeti és metszőközpontokban 
készítették el (Augsburg, Bécs, Nürnberg stb.).

A XVIII. században Buda mellett a Bécs közel-
ségében lévő Pozsonyban folyt élénk könyv-, tér-
kép- és metszetkereskedelem. A magyarok közül itt 
dolgozott Zeller Sebestyén, azon Schutzerek neves 
osztrák rézmetsző mestere is, aki Mikoviny Sámuel 
rajzait (veduták, térképek) ültette át lemezre. Látjuk 
tehát, hogy a rajzoló és metsző személye ugyan ta-
lálkozhatott egymással, de a legtöbb esetben külön 
munkafázisokat és folyamatokat jelentett a képes 
illusztrációk és térképnyomtatások során. A térké-
peken és vedutákon gyakran különböző nyelvű és 
betűtípussal ellátott szövegek is olvashatóak vol-
tak, vagyis az ötvösök között helyet kapott betű-
szedők és éremvésők, valamint nyomdászmesterek 
munkája szoros együttműködésben volt a metszet-
készítő és kartográfus műhelyeken belül.

A kiállítás első nagy teremegysége tehát az 
Óbudát ábrázoló metszeteken és térképeken ke-
resztül bemutatja a középkori, újkori vizuális gon-
dolkodást (torzítás, a vizuális „sokk” létrehozása), 
a képalkotás elméleti (hagyományos kompozíció-
szerkesztés, kanonizált vedutarajzolás), gyakorlati 
(terepfelmérés, földmérés) és technikai hátterét, 
valamint egy XVII–XVIII. századi földmérő és egy 
ugyanebben a korokban dolgozó metszetkészítő, 
-rajzoló munkáját és eszközeit.

A kiállítás következő, Város egységében már a 
töröktől való felszabadulás utáni városújjáépítés ko-
rából, a XVII–XIX. századból származó, klasszikusan 
az óbudai városrészt bemutató, a városi életmódot 
prezentáló metszeteket válogattunk össze, amelyek 
mellett már a fejlettebb és differenciáltabb magyar 
térképkészítés eklatáns példáit is bemutattuk. E met-
szetek esetében a téma és az alkalmazott művészeti 
műfajok sajátos keveredéséről, illetve sokszínűségé-
ről beszélhetünk. Óbuda újkori városújjáélesztése 
dacára az ábrázolás tekintetében egyrészt a város-
hoz még mindig a középkori szellemiségben készült 
térkép veduták típusait, illetve a Buda ostromához 
készített rajzokat használták fel, s a művészek jel-
lemzően a tájba életképeket, staffázsalakokat, sétá-
ló és beszélgető figurákat helyeztek el (Binder János 
Fülöp Budát Pest felől ábrázoló metszete). Binder 
volt a XVIII. században az egyetlen Budán működő 
rajzoló és rézmetsző mester, aki több metszetén is 
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megörökítette Óbudát épületeivel és a táj topografi-
kus jellemzőivel, általában egy budai esemény kisu-
gárzásaként. Binder és kortársai munkássága révén 
a magyar sokszorosított grafikai művészetet sokáig 
uraló barokk stílus is megjelent, amely elsősorban 
a szakrális, nyomtatott ima- és tézislapokon, vala-
mint kalendáriumok képes mellékleteiben került 
kiadásra, és ezeken egy-egy épület- vagy városrészt 
vedutaszerűen mutattak be, amint az egy, a kiscelli 
trinitárius kolostort ábrázoló kegyképen is látható.

A veduták és azok átmeneti műfajai (ostrom ve-
duta, alaprajz veduta stb.) mellett a térképek is fon-
tos szerepet kaptak már ebben a korszakban. A tö-
rök hódoltság előtti időkből származó, klasszikus 
értelemben vett várostérkép jelenleg nem ismert, 
csak városias jelleget mutató veduta térképek ma-
radtak fent. A XVII–XVIII. század fordulóján Pest, 
Buda és Óbuda az újjáalakulás, az újjáépítés útjára 
lépett, azonban a Rákóczi-szabadságharc (1703–
1711) idején megtorpantak a földmérési és térké-
pészeti munkafolyamatok, és majd csak a birtok-
rendszerek kialakulásával kezdődtek újra az átfogó 
kartográfiai munkák. A hétéves háború (1756–1763) 
már célzottan és nyomatékosító erővel sürgette a 
császári hadvezetést arra, hogy elrendelje egy, az 
egész országot bemutató, központosítottan irányí-
tott, részletes katonai térképsorozat elkészíttetését. 
Mária Terézia és II. József uralkodása alatt indultak 
el az egész országot érintő katonai felmérések, ame-
lyek közül az első 1863-ban kezdődött el. A XVIII. 
századtól a katonai felmérésekkel együtt számtalan 
térképtípus jelent meg, amelyekre méltóképpen kí-
vánunk reflektálni a tárlat egyes egységeiben.

A települések földbirtokosai – így Óbudán a 
Zichyek is – uradalmuk felmérése céljából mérnökö-
ket és térképészeket fogadtak, hogy birtokuk terüle-
téről és annak viszonyairól tényszerű adatokat kap-
hassanak, amelyek kivéltképp a telekügyi vitákban 
kerültek elő saját igazuk bizonyítására. A XVIII. szá-
zad második felében Óbuda kamarai uradalommá 
vált, és ennek következményeként kamarai földmé-
rők és mérnökök több alkalommal is felmérést készí-
tettek a településről és annak környékéről. E metszett, 
színezett, de sokszor csak kéziratos térképek formá-
jában elkészült fóliánsok a precíz mérések alapján 
rögzített topografikus viszonyokon, határokon túl a 
korszak fontos dokumentumai is, mivel kiegészítés-

ként társadalom- és kultúrtörténeti adatokat tartal-
maznak (pl. jobbágynévsor, épületalaprajzok stb.). 
A XIX. század folyamán egyre több Óbuda területét 
érintő, önálló térképészeti alkotás is készült, amelyek 
különböző szempontok – pl. a rendszeressé váló ka-
taszteri felmérések – alapján mutatták be a települést, 
majd a század második felében kiegészültek az egyre 
szükségesebbé váló területfejlesztési tervekkel, ame-
lyek szélesebb spektrumban a főváros egyesítésének 
vonatkozásában bontakoztak ki.

A XIX. században e fentiekben vázolt, a térkép 
és veduta sajátos műfaji keveredésére kínálkozik 
példaként a spanyol gróf, Carlo Pinto Vasquez meg-
rendelésre készült, a kor művészeti igényeit is kiszol-
gáló, Pestet, Budát és Óbudát is bemutató, holland 
típusú kompozíciós sémákat követő keretlátképek-
kel, vedutákkal tarkított térképsorozata (1837), va-
lamint egy különleges, az ideal-vedute-t és plan ve-
dutát ötvöző, korai metszetvariánsokat felhasználó, 
ovális keretképes, színezett látkép, amelyet V. J. A. 
Schlosser készített el 1870 körül.

Schlosser műve már a XIX. század megváltozott, 
új szellemiségű, a bécsi udvar által irányított és az 
osztrák, a francia, valamint a brit művészetek által 
meghatározott, az alkalmazott művészetekben (az 
iparművészetben, az illusztrációművészetben, a met-
szetes albumok műfajában, a képes sajtó tekintetében) 
jelentkező tendenciák eklatáns példáját képviseli. 
A Petrich által készített, több külföldi rajzoló utazó ál-
tal lemásolt városlátkép már a korábbi kisebb metsze-
tekhez képest plakát méretben jelent meg, körülötte 
szintén kész metszeteket ovális keretképek sorláncá-
ban közölt miniatürizált vár- és városképekkel. A ma-
gyar művészetben kuriózumnak számító metszet gi-
gantikus és reprezentatív mérete egyértelműen utal 
annak kereskedelmi értékesítésének céljára.

A két kiállítóteremrészt átfogja, és padlómatrica 
formájában vizuálisan is összeköti az a Duna-tema-
tika, amely a tárlat öt egységének egyike. A Duna 
folyó minden térképen, városlátképen megjelent, a 
hazai kartográfia történetében a török utáni idősza-
kot követő városújjáépítést követően megszületett 
vízrajzi térképeken konkrét módokon is, az árvíz 
elleni védműépítések és folyószabályozások kap-
csán, meder keresztmetszetes térképek, átépítési 
rajzok révén. Pest, Buda és Óbuda területének víz-
rajzát egységesen bemutató térképek mellett Óbuda 

Zeller sebestyén 1753-as rézmetszete mikoviny sámuelt 
ábrázolja, háttérben a pozsonyi vár a kép forrása: oszk
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nagy népszerűségre szert tett Donau-Ansichten (…) 
című utazóalbumban két Óbudát ábrázoló metszet 
is elkészült, amely tipikus, kedvelt veduta nézőpont-
ból, a Margitszigetről tekintett az óbudai partok felé. 
Franz Jasche ugyanabból a nézőpontból festi meg táj-
képét. A magyar és osztrák művészeti akadémiák és 
iskolák tájképfestői közül Telepy Károly és Brodszky 
Károly képsorozatként Óbudát is rögzítő, jellemzőbb 
látképeit megfestett kisméretű, a magas művészeti 
kategóriában számon tartott olajfestményei a szintén 
presztízsértékű sokszorosított grafikának műfaji át-
ültetését, átörökítését jelentik.

A kiállításon a felnagyított képmásolatokon és 
a műhelyeket bemutató eredeti műtárgyakon túl 
az egységekben kubusok alatt elhelyezett, korabeli 
könyvek is láthatóak, amelyek a metszetek valódi 
méretét és állapotát hívatottak prezentálni. Ezen 
kívül két hanganyag is meghallgatható a falakon el-
helyezett füleseken, amelyekből az egyik Mikoviny 
kartográfiai elméleti munkásságának rövid kivo-

natát tartalmazza, míg a másik két külföldi utazó 
Óbudával kapcsolatos emlékét hivatott rögzíteni. 
A vizuális fikciószerű veduták a szövegfikciót is be-
mutatják, vagyis azokat a különböző pontatlanságok, 
hibák és áltézisek alapján, XVIII–XIX. századi külföl-
di utazók által Óbudáról szóló „meseszerű” történe-
teket, mint amilyen az is volt, hogy a budai várból kis 
idő alatt át lehet sétálni az óbudai városrészbe.

Az Óbudai Múzeum 2018. április 30-ig látogatható 
kiállítása – a hagyományos, a tudományos kutatáso-
kat összegző kiállításrendezésen túl – egy XVII–XIX. 
századi sokrétű vizuális látás- és gondolkodásmódra 
kívánt reflektálni, valamint ennek produktumait be-
mutatni úgy, hogy a műhelyenteriőrökkel a technikai 
eszköztárat és eljárásokat is prezentálja.

(A tanulmány részleteiben felhasználta az Óbu-
dai Múzeum „A fikciótól a valóságig” kiállítás fa-
liszövegeit.)

A szerző művészettörténész,
muzeológus, az óbudai múzeum munkatársa

területével, pontosabban a Duna óbudai szakaszá-
val kapcsolatban már a XVIII. század második felé-
től készültek felmérések, vízrajzi térképek, amelyek 
a folyó érintett szakaszát a szárazföldekkel és a szi-
getekkel együtt ábrázolták.

A Dunával kapcsolatos veduták ebben a korban 
egy új igény kielégítésére születtek meg, elsősorban 
osztrák és német rajzolók, festők és metszők mű-
veiként. Az 1820–1830-as években osztrák mintára 
tömegesen jelentek meg az önálló metszetlapként 
árusított, esetleg a nyomtatott sajtóba színezett, rep-
rezentatív formában bekerült, önálló mellékletként 
funkcionáló város veduták. Leggyakrabban azon-
ban képes albumban kerültek publikálásra, amelyek 
utazóalbumként vagy földrajzi, etnográfiai és műve-

lődéstörténeti ismereteket is közvetítő, magyar terü-
leten ún. „honismereti albumként” vagy „viseletkó-
dexként” terjedtek el. Az albumokat aztán színezett 
és igen magas művészi fokon elkészített, topográfi-
ailag hű vedutákkal látták el, amelyeken kosztümös 
staffázsalakok és zsánerjelenetek illusztrálták az itt 
lakók mindennapi életét. E metszetek elkészítése év-
tizedekre biztos megélhetést nyújtott számos, még a 
XIX. században is elsősorban osztrák és német művé-
szek és egész műhelyek számára. Így volt ez Jacob Alt 
és fia, Rudolf Alt mesterek esetében is, akik kezdet-
ben közkedvelt, festői szépségű tájakat és városokat 
örökítettek meg, s a biedermeier táj- és veduta festé-
szetet a szárazabb, de igen játékos és élénk rajzi tudás-
sal ötvözték. Az 1820 és 1826 között Bécsben kiadott, 

óbuda a margit szigetről, Franz Jaschke festménye, 1825 a kép forrása: BTM  

Óbuda látképe, jacob alt litográfiája, 1820–1826 a kép forrása: BTM 
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