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CSEH MÚZEUM

Morvaország elsô térképe
A

XIV. században már igen fejlett németalföldi
térképészet nagy alakja Abraham Ortelius
(1527–1598). Az ő nevéhez fűződik az első modern
atlasz, a „THEATRUM ORBIS TERRARUM” kiadása
1570-ben, Amszterdamban. Az atlasz 1681-ig még
összesen nyolcszor jelent meg, időnként kibővítve.
A túloldalon látható Morvaországot ábrázoló térkép
az 1573-as kiadástól kezdődően szerepelt a „THEATRUM”-ban. Miként az atlasz csaknem minden lapja,
ez a munka is átvétel.

Abraham Ortelius
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A baloldali kör alakú keretbe foglalt írás szerint az alkotó:
Paulo Fabritio orvos, matematikus (1519–1589). A felsőlausitzi születésű Fabritius a bécsi tudományos körök
kiemelkedő személyisége lett. Fiatal kora óta a bécsi egyetemen működött, II. Miksa császár személyi orvosa volt. Mint a
korabeli tudósok általában, sokféle szakterületet művelt.
Évente adott ki kalendáriumot, tagja volt a gregorián naptár
bevezetésére alakult bizottságnak, csillagászati megfigyeléseket végzett. 1569-ben megalkotta Morvaország térképét. Ennek nyomatából nagyon kevés példány maradt fenn, jó
minőségű másolatához sem tudtunk hozzáférni.
Ezt a nagyméretű, 846x946 mm-es térképet metszette át
kisebb méretre Ortelius. Tőle a későbbiekben szinte az összes
németalföldi kiadó átvette. Maga Fabritius is kiadott 1575-ben
egy kisebb, 402x485 mm-es térképet.
Halála után, 1595-ben az örökösök átadták az eredeti hat
kisebb darabból álló nyomólemezt a jihlavai Jan Hyneknek,
aki az egyik Valdštejn anyagi segítségével új nyomatokat
készített, ezekből azonban egyet sem ismerünk. Néhány
érdekesség térképünkkel kapcsolatban: a képen látható országhatár sok helyen különbözik a ma már nem létező
Morvaország utolsó határától. Északon még nem tartozott a
tartományhoz néhány Sziléziától átcsatolt terület (Krnov,
Opava környéke). Valtice és környéke – délen – még
Ausztriáé, nyugaton Polná a térképen még Csehországé, Telč
viszont Morvaországé. Számunkra érdekes, hogy a magyarmorva határ délen a Morva folyó bal partján van, így Landžhot
városka is Magyarországhoz tartozott. A nevek javarészt
németek vagy német–cseh kétnyelvűek, a pontos cseh helynév
ritka.
Az osztrák határhoz közeli – ma Uherčicének nevezett, a
térképen még „Ungerschütz” néven szereplő – falu jelzi, hogy
a magyar határvédők a X. században itt helyezkedtek el
(„magyar lövész”). Ugyanakkor a Prostějov melletti – ma
Uhřice nevű – helység a térképen cseh–német „Uherschütz”
néven fedezhető fel. A következtetés megegyezik az előző
esettel.
A térkép stílusos színezését Gyulai Líviusz grafikus barátunknak köszönhetjük.
Zachár Ottó

