
Zyndt Mályás nagy haditérképe hazánkról 
A magyar haditérképészetnek egyik korai és igen ér-

tékes emléke Zyndt Mátyás nürnberg i rézmetsző 1566-ban 
és 1567-ben készült két térképe. A XVI. század elején megin-
dul t nagy török h a d j á r a t o k k a l egyszerre, hazánkró l több 
t é rkép je lent meg, úgyszólván azt m o n d h a t j u k , hogy a sze-
rencsétlenvégű mohácsi csata következményei várat lanul 

i. ábra. 

le l lendí tet ték az ország térképezését . A k i rá ly i hadvezető-
ségnek szüksége volt térképekre, amelyekről az egyes or-
szágrészek helyzetét á t tekin the t ték és pontosan tá jékozódni 
tudtak.1) Ezekről a t é rképekrő l aztán messze földön is-

1 L. Oberhummer-Wieser: D i e Karte von Lazius. 
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mertté vál tak hazánk részletei is és a nyugat i országok ki-
adói érdeklődést muta t t ak Magyarország té rképének ki-
adása iránt. így adta ki Nürnbergben Zyndt Mátyás2) 1566-
ban, Das Khynigr ich H u n g a r n " című térképét , amely mun-
k á j a Szolimán szultán utolsó nagy had j á r a t á t örökítette 
meg. A vérszomjas császár fe lvonulásának első je lentős 
eseménye Szigetvár ostroma, melyet Zrínyi Miklós hősies vé-
dekezése folytán csak 34- napi ostrommal tudott bevenni a tö-
rök sereg. A térkép nemcsak a török sereg felvonulását tün-
teti fel, hanem a Komárom és Győr alatt tétlenül táborozó 
császári sereg gyülekezését is ábrázolja. Tar ta lmazza a folyó-
hálózatot, hegyra j zo t és helységeket , valamint az addigi 
had já ra tok , táborhelyek és csatahelyek megjelölését. A réz-
metszettel sokszorosított t é rképnek több pé ldánya marad t 
ránk és ha Zyndt magyarországi térképéről van szó. rende-
sen ezt ér te t ték r a j t a . 

A következő évben, 1567-ben, Zyndt Mátyás egy másik 
jóval nagyobb méretű, hat lapból összetett térképet készí-
tett, mely kevésbbé ismert és csak egyet len pé ldánya van 
meg.3 A térkép címe felső szélén van fel tüntetve: „Neueve 
vnd Gründt l iche beschreibung Das ganczen Künigreichs Unn-
gern mit den Anstossenden Landen". A bal felső sarokban a 
je lmagyarázatok kis táblá ja , ettől kissé jobbra latin és német 
nyelvű fel irat : „succedant tandem votis Haec omnia nostris. 
Wir sollen bit ten alle von Gott das unser Wynsch my haben 
statt". Alul jobbra egy nagy feliratos táblán: „Nova totius 

2 Zyndt (Zündt) Mátyás rézmetsző, 1498-ban született Nürnbergben, 
meghalt 1568-ban. Kora legkiválóbb rézmetszői közé tartozott. Kb. 70 
műve maradt ránk. amelyek között arcképek, bibliai történetek, alle-
gorikus képek, látképek, csatajelenetek és térképek vannak. Műveit 
monogrammja alapján (MZ) eleinte összetévesztették Mathes Zagel mű-
veivel. Leírói: Nagler: Monogrammisten IV. k. 506. és 716. o., Nagler: 
Künsilerlexicon, XXII. k. 346. 0., J. D. Passavant: Peintregraveur, 1Y. 
k. 194. o., H. W. Singer: Allgem. Künstlerlexicon, Y. k., A. Senbert: 
Allgem. Künstlerlexicon. Leírói még: Bartsch, G. v. Murr és Heller:, A. 
Andresen: Der deutsche Peintre Graveur c. munka I. kötetében neve-
zetesebb művei részletesen is fel vannak sorolva, így az említett két 
magyar térképen kívül, a szintén magyartárgyú Szigetvár ostroma: Ware 
conterfeit der bevestigung Siget, 1566 és Ware conterfeit der stat Giula, 
1566 (Gyula ostroma). Igen ritka és értékes műve még a 4 lapból össze-
tett Grodus látképe a török és orosz követség felvonulásával, melyeket 
a, lengyelek ünnepélyesen fogadtak. Az esemény Báthory István uralko-
dása alatt, 1577-ben történi. 

3 Eredetileg a bécsi Albertina grafikai gyűjteményben Zyndt Má-
tyás művei közt őrzött példányát most áttették a Nemzeti Könyvtár tér-
kép-gyűjteményébe. 



Hungár iáé Descriptio Accurata et diligens desumpta ex plu-
ribus aliorum editis Cosmographieis Chart is et Typis Aereis 
ineisa Matthia Cynthio Norimbergensi Anno a ( risto nato 
MDLXVII. Ein Neuwe warha f f t i ge beschre ibung Des gan-
ezen Vungerlandts mit Sünderem fleyss aufs anderen Lant-
haf fe ln zu sammen gebracht und in druck verfert t iget durch 
Mathias Zlindten zu Normberg. Im Jar nach Christi geburt 
1567." Ezenkívül még a következő latin jelmondatot tar tal-
mazza: „Exere iam tandem fortis Germania vires Auxil ium 
posco vestrum nunc Ungaria tellus". Mint Zyndt másik ma-
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gyar térképe, ez is alakokkal van díszítve, melyek a hadi ese-
ményekre vonatkoznak. Adata inak nagy részét Lázius 1556-i 
térképéről vette, azonban Lázár diák i 529-i térképét is fel-
használta. Galambócz vára fel iratánál Lázár diákot követi, 
amennyiben ezt í r j a : „cum Mahumete septimo Thurcarum 
Imperatore". Láziusnál ez a rész a következőképen hangzik ' : 
„Sigismundus Imperator cum M(a)humeto VII infelici ter 
pugnavi t Anno 1406". A t é rkép egyéb fel i ra ta iból azt l á t j uk , 
hogy máshonnan is vett adatokat . Je lmagyaráza t i tábláza-
tán a következő felírást t a l á l j u k : „Dise Vlach volgende 
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Zaydten wie sy in der Landtaf fe l gefunden werden Bedut 
wie hernach volgt: 

Büs t thumb Warmbad 
Berckwerck Aufferzyeung der oxen 
Weinperg 

Koeseris 
Waydis 
Türckis 

Az egyes országrészek helyén az illető rész címerét talál-
j uk (lásd később Stier Mátyás térképét!), azonkívül pontok-
kal ielölí a török által elpusztított terület határát.4 

A térkép kartográfiai leírását mellőzzük s e tekintet-
ben a vele egy színvonalon álló Lázár diák és Lázius térké-
peiről megjelent leírásokra utalunk. 

Mint térképészeti régiség, igen nagy értékű, mert 
csak egyetlen példánya ismeretes. Technikai kivitel tekinte-
tében nagy haladást mutat úgy Lázár diák. mint Lázins 
térképeivel szemben, mert míg az említettek fametszettel 

4 Ez a jelzés előfordul Lázár diák és Lázius térképein is és Lázár 
diák térképe leírásánál (L. Térképészeti Közlöny I. köt. 3. fiizet Í70. o.) 
tévesen mint útvonal van megemlítve. 

Zvndt Mátvás 1566-i kis haditérképe. 
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sokszorosítottak, addig Zyndt térképét a már akkor virágzás-
ban levő rézmetszéssel nyomtat ták. Ez természetesen úgy 
ietszetőség, mint a hajszálvékony vonalakkal rajzolt betűk 
olvashatósága dolgában nagy előny és a Velencében pár 
évvel korábban kiadott , hasonló technikával készített térké-
peink után, első rézmetszésű térképeink közé tartozik. 

A gazdag topográfiai tar talmon kívül, az akkori hadi-
eseményeket megörökítő feliratai is értékesek. Székesfehér-
várnál ezt a felírást t a lá l juk: „Alba Regali, Stulweysenburg 
1543 verlo (ren)," Szigetvárnál: „Zyget 1566 Sept. 7 verlo 

(ren)'', Esztergomnál: „Strigonmm, Gran 1543 den 10 Aug. 
verlorn", Budapestnél: „Buda, O f f e n 1541 2 Septr verlorn", 
Tokajná l : „Tokay 1565 11 feb. gewun (nen)", Gyuláná l : 
„Gyula 1566 septem 3 verlorn", Belgrádnál: „Bellgradum 
olim Taurum Griechischweissenburg, Erobert der T. k. Soli-
man 1520", Szendrőnél: „Zenderin Capi tur a Thurca 1439". 
Pécsnél: „5 Kirchen 1543 v.", továbbá: „1566 den 4 Sept starb 
der 12 T. k. Soli (man) zu 5 Kirchen", Mohácsnál: „Kiinig 
Ludwig ist geschlagen von der T. k. So. 1526 den 29 Aug. 
und all(e)s verliert wie lang die gent (geht)". A D u n a 

A Dunaforduló és Budapest Zyndt nagy haditérképén. 
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bal pa r t j án , Belgrád felett, a következő csata jelzés: .,Hie bev 
Belgrad wirt Mahomet der 2 und der 8 K. von dem Johan 
Huniad har t geschlagen Anno 1456". A Dunától jobbra, Ga-
lambócz alatt : „Hie Imperator Sigismundus Calombeciun 
Cum Mahumete Septimo Thurcarum Imperato infoeliciter 
pugnavi t 1409". Gradiskától délre, a Száva jobb p a r t j á n : 
„Venezianer mit dem Turch ' geschlag* und verloren". 

A 860X507 mm nagyságú térképlap kb. 1:1.000.000 mér-
téknek felel meg és az 1567. évi első kiadásán kívül, még két 
javítot t k iadásban ismeretes. A második kiadás 1587-ben 
jelent meg Prágában és a jobb alsó sarkán lévő tábla latin 
és német nyelvű feliratához betoldott szövegről ismerhető fel: 
„a christo nato MDLXXXVII, 1587. Cum gratia et Privilegio 
sacrae Caesareae Maiestatis Jacob Pross excu: Pragae". 

A harmadik kiadás 1594-ben jelent meg. A felső részen 
levő fe l i ra tban az "und" szó helyébe a következő felírat van 
véíTve: „eorrigierte gesetzt". A bal felső sarokban levő táblán 
még be van toldva: „Qui modo pannonias Amnerathe 
tuo". A tábla fölött egy legyőzött sárkányon űlő sas látható; 
az alsó jobb sarokban pedig Rudolf császárhoz szóló ajánlás,, 
mely a következőképen végződik: „ Jacobus Pross, excudebat 
Pragae". A térképre néhány az első kiadás óta történt hadi-
esemény van feljegyezve. Említésre érdemes, hogy Tihany 
félszigete, Lázius behatása folytán, az első kiadáson még a 
Balaton déli p a r t j á n van, de a következő kiadásokon már 
rá jö t tek a vaskos tévedésre és a nyomólemezen ki javí tot ták 
a Libát és a félsziget valóságos helyén alkalmazták a felírást . ' 
Cornelius de Jode „Speculum Orbis Ter ra rum" (Abt. II. Ta-
fel 14) című m u n k á j á b a n kiilön is kiadta térképünket a 
következő fel irat tal : . .Hungáriáé totius uti ex compluribus 
aliorum geographicis chartis a Matthia Zynthio Norico deline-
ata est, recens editio". 

Bemutatott képeink az 1566-i kis haditérképet és az 
1567-i nagy hadi térkép részleteit ábrázol ják, ez utóbbinak 
teljes nagyságban való közlését technikai nehézségek miatt 
mellőztük. A kis haditérkép és a közölt részletek azonban 
elég támaszpontot adnak számunkra a nagv térkép orientá-
ciójának és kivitele f inomságának elképzeléséhez. A XVI. 
század elején készült, hasonló méretű térképeinkkel egy szín-
vonalon álló kar tográf ia i munka, hazánk térképről való 
megismerése terén ugyan nem sok úja t hozott, de mint leg-
szebb kivitelű XVI. századbeli térképünk, nagy ritkaságánál 
fogva is megérdemli f igyelmünket. 

B é c s . Borbély Andor. 

5 A hiba későbbi térképeinken, sőt még a XVIII. században ké-
szült atlaszokban is előfordul. 


