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FÓLIÓ ATLASZOK TÉRKÉPEI
Magyarország egyik legdíszesebb térképe a 16. század elején Londonban, John Speed A Prospect of the Most
Famous Parts of the World [A világ leghíresebb
részeinek látványa] című atlasza 27-ik lapjaként
jelent meg először 1627-ben.
(1. kép) →
A Prospect, ahogyan az 1611-ben megjelent The
Theatre of the Empire of Great-Britain
folytatásaként kiadott atlaszt röviden nevezni
szokták, inkább üzleti megfontolásból, Abraham
Ortelius 1612-ben utoljára kiadott Theatrum Orbis
Terrarum-a által hagyott űr kitöltésére szolgált,
mintsem a kor tudományos földrajzi ismereteinek a
kibővítésére. Maga az atlasz címe is jelzi, hogy
nem az egész ismert világot, hanem annak csak a
“leghíresebb részeit” tartalmazza, mely magában is
szubjektív meghatározás, egyesek pedig még a
már idős Speed szerepét is megkérdőjelezik a
Prospect kiadásában, ugyanis pontosan az a
szerkesztési precizitás hiányzik belőle, amely a
Theatre legfőbb jellemzője volt. Az atlasz címlapján lévő tartalomjegyzék máris kihagyja az első oldalon
megjelent világleírást és az utána következő világtérképet, sőt az atlasz tartalmára
nézve rendszertelen. Bár tartalmazza a négy világrész – Asia, Affrica, Europe,
America - valamint tíz európai ország térképét, ugyanakkor hiányzik Svájc,
Oroszország és a skandináv országok, de egyetlen amerikai, illetve afrikai ország
térképét sem közli. Viszont benne találjuk Sommer Islands [Bermuda] és - teljesen
érthetetlenül – Anglia, Wales és Írország invázióinak leírását és a polgárháború
hadakozásainak történetét azok térképen megörökített helyszíneivel.
(2. kép) →
A térképek sem eredeti munkák, John Speed neve is csak mint az eredetieket
bővítő [augmented by] jelenik meg a térképek kartusában. Speed maga vallja be a
Theatre bevezetőjében, hogy “talán kifogásolható, miként én mások búzájába
akasztottam sarlómat és más emberek alapzatára építettem házamat” ["it may be
obiected that I have put my sickle into other mens corne, and have laid my building
upon other mens foundations."] – és így Hungari lapjához is Gerard Mercator (15121594) 1585-ben megjelent Hungaria-ját használta fel. Térképek díszítésére
városképeket is használtak már a Prospect megjelenése előtt (Hondius 1595,
Visscher 1623), ami viszont eredeti, az a térképeket díszítő szelvényképek
következetes alkalmazása, melyeken felül a fontosabb városok látképét, két oldalt pedig a különböző országok
jellegzetes viseleteit ábrázolja. Magyarország térképe esetében felül a koronás magyar címert tartó, császári
koronával ékesített kétfejű sas mellett balról Presburgh (Pozsony) és Ofen (Buda), jobbról pedig Comorra
(Komárom) és Raab (Győr) metszete helyezkedik el. A térkép bal oldalán díszes öltözetben A Senator (egy
szenátor, főúr), alatta pedig sorjában Gentellwoman (úriasszony), Citizonn (polgár) és immáron egyszerűbb
ruhában a Contr.[y]woman (vidéki asszony), jobb oldalon pedig Senators wife (főúr hitvese), Gentell man
(úriember), Citizonns wi[fe] (polgár felesége) és Contrey man (vidéki ember) látható, mely a mai napig is forrásul
szolgál a kor öltözeteinek tanulmányozásában. John Speed jó üzleti érzékkel használta ki azt az angol szokást,
amit John Dee (1527-1609) I. Erzsébet angol királynő csillagász titkára így fogalmazott meg “sokak halljaik,
nappali szobáik és háló fülkéik, valamint könyvtár-, olvasó- és képtár termeik díszítése végett kedvelik, szeretik,
szerzik meg és használják a térképeket, hajózási mappákat, valamint földrajzi glóbuszokat”. Azonban a megfelelő
kvalitású metszők hiánya továbbra is gondot okozott. Magyarországon csak a 19-ik század elején indul el a
rézmetszés (és akkor is csak nagyon lassan) Debrecenben, ahol a kollégium diákjai kísérleteznek a mesterség
művészetének elsajátításával, Erdélyben pedig Bod Péter magyarigeni tudós papnak közel hét esztendőt kell
várnia Az Isten vitézkedő Anyaszentegyháza […] Historiaja című egyháztörténeti munkájához csatolandó
térképekre, míg 1760-ban volt tanítványa, Teleki József külföldi tanulmányútja alkalmával metszőt tud találni azok
elkészítésére. A felfedezések korának nagyméretű térkép-keresletét Anglia is csak Hollandia virágzó kartográfiai
tevékenységét kihasználva és annak közelsége révén tudta kielégíteni – egyrészt az ottani kiadókra bízva
megrendeléseiket, másrészt pedig a hollandiai zavargások és vallásháborúk elől Londonban menedéket találó
metszők alkalmazása által. A Prospect térképeinek lemezei is Amsterdamban készültek George Humble
megrendelésére, majd azokat a nyomtatáshoz Londonba a kiadóhoz szállították, aki azokat meg is tartotta. Az
atlasz tíz térképén fel van tüntetve a metsző neve, melyek közül nyolc (közöttük Magyarország térképe is)
Abraham Goos (c.1590-1643) amszterdami mester ‘Sculptum apud Abrahamum Goos’ szignóját viseli magán és
bizonyítja, hogy annak műhelyében készült.

John Speed (1552-1629)
← (3. kép)
Anglia észak-nyugati részében, a Cheshire grófságbeli Dee folyó partján
fekvő Farndon nevezetű faluban született. Apja szabó volt, mely
mesterségben maga is dolgozott. Történelem iránti érdeklődése azonban
Londonba vezette, ahol mint szabad polgár tagja lett a Szabómester Céhnek, majd pedig Sir Fulke Grevill, Warwick grófság főispánja mecénási
felkarolása következtében a Society of Antiquaries [Régészeti Egylet] is
felvette tagjai sorába. Ezután már teljes idejét a tudományos kutatásnak
szentelhette, sőt Erzsébet királynő – aki
felismervén
a
térképészet
jelentős
szerepét
birodalma
kiépítésében
–
jóvoltából munkája végzéséhez még
előkelő helyiséget is biztosítottak számára
a Custom House-ban. Munkája nyomán
jelent meg 1611-ben az angol és walesi
grófságok [vármegyék] térképeit tartalmazó
The Theatre of the Empire of Great-Britain,
majd 1627-től kezdődően a Magyarország
mappáját is magába foglaló A Prospect of the Most Famous Parts of the Worldel kibővítve, mely John Speed 1629-ben bekövetkezett halála után még négy
alkalommal (1631, 1646, 1662 és 1676) jelent meg. A már majdnem teljesen
vak és kínos epebántalmakkal szenvedő John Speed 1629-ben, 77 éves
korában, halt meg, testét azon esztendő július 28-án helyezték örök nyugalomra
London Cripplegate-i St. Giles templomában mely nyugalmat a második
világháború zavart csak meg, amidőn bomba-találat érte a templomot és a
repesz-szilánkoktól John Speed emléktáblája is sérülést szenvedett. (4. kép) →
A térképek kiadásai és azok ismertető jelei
Első kiadás - 1627 [és nem 1626!]
Annak ellenére, hogy a térkép bal alsó sarkában elhelyezett kartusban és az alatta lévő szövegben is 1626-os
évszám van feltüntetve, ez nem a kiadás (az első három kiadáson ezt változatlanul hagyták), hanem
hasonlóképpen az atlasz többi térképéhez, a lemez metszésének az évét jelzi. Az atlasz címlapján világosan és
minden kétséget kizáróan látható, hogy “ Printed by John Dawson for George Humble, and are to be sold at his
Shop in Popes-head Pallace. 1627” [Nyomtatta John Dawson [ejtsd Dószon] George Humble [ejtsd Hambl]
részére, kinek Popes-head palotában lévő üzletében kerül eladásra 1627]. A jelzett ‘palota’ valóban nem más,
mint egy fogadó volt a Pope’s Head [Pápa fejéhez]
cégére alatt az ugyancsak az arról elnevezett
sikátorban. A protestáns Angliában a pápa emlegetése
már nem volt sem divatban, sem pedig ajánlatos, így
aztán hol ‘Popes-head’, hol pedig ‘Pops-head’ [durranó
fej] alakban jelenik meg – az előbbi az atlasz
címoldalán, az utóbbi pedig a térképek kartusa alatt. A
térkép léptékét a lap jobb alsó szélén magyar
mérföldben jelzi.
A térkép bal oldala hátlapján lévő, keretbe foglalt és két
oszlopos szöveg egy középen üres címermezőt
tartalmazó indákkal díszített kartus alatt The
Description of the Kingdome of Hungary (A Magyar
Királyság leírása) helyezkedik el, míg a lap jobb felső
sarkában a 27 mint lapszám látható, a szöveg
folytatása a 28-as lapszámmal a térkép jobb oldalának
hátlapjára került, alatta kisebb, szintén indákkal
díszített kartus.
(5. kép) →
Íme az angol szöveg magyar fordítása:
“Nem példa nélkül való jó hitelesség hiánya ha ebben a leírásban nem csak azt a részt veszem bele melynek
neve most úgy ismeretes mint Magyarország, hanem az egész országot Dáciával, mellyel valaha egyet alkotott,
bár idő és szerencse végül is ketté szakította, miként már mindegyiknek saját hercegei, törvényei, szokásai,
nyelve és vallása eltér egymástól. Éppen ezért magamra vállalom, hogy mindegyiket külön soroljam fel.
(2) Elsősorban akkor a Magyar Királyság, Németországtól dél-keletre, Ausztria grófság mellett. Korábban ez a
kettő alkotta Pannónia országát. Ausztria lévén Felső-, és ez pedig Alsó-Pannónia. Kormányzásuk és
nemességük immáron nincsen összefüggésben, Ausztria kezében van a hatalom, mivel számos német
hercegnek szülőanyja és a birodalmi koronát majdnem saját öröklése szerint birtokolja.
(3) Ennek ellenére Magyarország mégis önálló királyság: és bár már nem oly gazdag és népes, mint annak előtte,
ám ez nem csökkentheti becsületét mivel sorsa forgandó szerencséjét nem a hősiesség hiánya és lakóinak hibája
okozá, hanem a kereszténység védelmében hosszú idők óta tartó veszedelem a hitetlen törökök ellen és ezért

egyesek a világ tűzfészkének [Cock-pit] is nevezik, ahol évente legalább egyszer összecsapásra kerül sor és
előny avagy veszteség éri egyik avagy a másik oldalt.
(4) Az ország első lakói a pannonok voltak, akiket a gótok elűztek. És miután a gótok Itáliába mentek rámaradt a
hunokra, egy szkíta népre, mely azelőtt a Moeotis [Donetsk, Ukrajna] mocsaras vidéke mellett élt, és akik midőn
elérkezettnek látták az időt, megváltoztatták lakhelyüket és a 373-as esztendő táján hatalmas sereggel törtek be
Európa ezen részébe, akiket a longobárdok kényszerítetttek ki. Ez utóbbiak a winnilek, akik Scandia avagy
Scandinaria, egy északi félsziget területén éltek Germánia és a Hyperborean-tenger [Északi-tenger] között. Úgy
tűnik, hogy lakhelyük túl sivár volt népességük száma eltartására és csupán az élelem hiánya kényszerítette őket
hogy máshol keressenek jobb megélhetést. Ezek sok országot elözönlöttek kényük-kedvük szerint, közötte
Pannóniát is, ahol maradtak mígnem Alboinnus vezérlete alatti Itáliába masíroztak, de ottani királyságukat 200
esztendő múltán Nagy Károly döntötte meg.
(5) Midőn a longobárdok elhagyták, a hunok ismét visszatértek előbbi székhelyükre, majd kevés idő múltán oly
nagy és erős nemzetté fejlődtek, hogy összecsaphattak Macrinus római seregével és megtörve azt győztesen
tértek vissza a csatából. A 439-ik esztendő táján Attilát választották királyuknak, akinek titulusa “Attyla Mundizi
filius, & Magni Nim: nepos Engadiae natus, divina benignitate, Hunnorum, Medorum, Gothorum, ac Danorum
metus orbis, Deique flagellum.” Egy arcátlan cím, ámbár valóban győzedelmes volt az akkori ismert világ legtöbb
táján és tervbe vette birodalma megnövelését úgy Ázsiában, mind Afrikában. Ám ezen terve a bor és a kéjelgés
által kudarcba fulladt, mely végül is a legszomorúságosabb végzetét okozta, s midőn éjnek idején mindkettőből
eltöltötte magát, ágyastársa mellett hanyatt fekvén halálos álomba merült és tehetetlenségében orrának ömlő
vérébe fulladt.
(6) Ezután ismét megzavartattak a longobárdok, majd pedig Nagy Károly által, s ezért nem erősödhettek meg
ezen országukban Arnulphus császár idejéig, a 900-ik esztendő táján. És valóban, még alig élvezhették
[országukat], midőn a tatárok rettenetes rablása és mészárlása közöttük okozott. Ez utóbbi Hungaria mostani
lakói minden kétséget kizáróan azoktól az ősöktől származnak, akik ezt az országot az elmúlt 1200 esztendő alatt
időközönként benépesítették.
(7) A mostani Magyarország határa nyugaton Ausztria, keleten a Tisza folyó, északon Lengyel- és Oroszország,
délről pedig a Száva folyó.
(8) A föld ezért korlátozott, ám nehéz elhinni mindazt a termékenységet, melyet róla a legtöbb geográfus ír,
miként majdnem minden művelés nélkül is évente háromszor terem a gabona, a legkülönbözőbb fajta
gyümölcsök nagy bősége, és szőlő, melyből kitűnő, egészséges és dús bort készítenek. Állatokat oly nagy
mennyiségben tenyésztenek, hogy ez az ország saját ellátása mellett birkákat és ökröket szállít a szomszédos
népeknek, és egyesek szerint el tudnák látni hússal egész Európát. Szarvashúsban sincsen hiányuk, őzek,
nyulak, szarvasok, kecskék, vaddisznók, et cetera, húsa minden ember étke. A vadak bőségben vannak és úgy
az egyszerű ember, mind a köznemes fogyasztja. Úgyszintén fácán, fogoly, feketerigó, galamb és minden nemű
madár, legyen az vad vagy szelíd.
(9) A föld különböző bányáktól gazdag, melyek sok vasat, acélt, rezet, ezüstöt és aranyat terem. Ólom ugyan
nincsen, és csak nagyon kevés ón. Folyói hasonlóan bővelkednek úgy a saját gazdagságukban, és úgy mint az
idegen áruk hajókon való szállításában. A legfontosabb mely valóban e régióhoz tartozik a Tibiscus, avagy Teissa
[Tisza], s mely nem ossza meg vizét más országgal, hanem teljesen és szabadon a magyaroknak adja és így
évente több halat ad a környező vidéknek. Legenda szerint ennek a folyónak két harmada víz, egy harmada
pedig hal. A többi, mely más országokkal közös a Danubius, itt ‘Ister’ [Duna] a Savus [Száva] és a Dravus
[Dráva], melyek mindegyike gazdag vízben és melyek néhol jó minőségű aranyat vetnek ki a homokkal. Itt a vizek
ezen kiváló erényei mellett, némelyik a fát vassá, a vasat pedig rézzé változtatja, egyesek gyógyító hatással
rendelkeznek a legkülönbözőbb betegségekre, mások pedig oly mérgezőek, hogy megöl minden élőlényt, mely
csak meg is kóstolja. Ilyen esetről számolnak be, ahol egy megközelíthetetlen üreg fölött a madarak döglötten
hullanak a földre a bűztől, mely belőle árad.
(10) Az emberek többnyire erősek, bátrak és bosszúvágyóak, idegenekkel szemben kíméletlenek, tömören rossz
modorúak és tanulatlanok. Nem járatosak sem a bölcsészetekben, sem pedig a műszaki mesterségekben. Ennek
ellenére közülük származik egyházunk egyik legnagyobb atyja, Szent Hierome [Jeromos]. Legnagyobb
büszkeségük, hogy hadakozó nemzet és a legaljasabb rágalom részükre a gyávaság jelzője. De a sértett fél nem
rágalmazója ellen, hanem egy törökkel vívott személyes párbajban hozhatja helyre a becsületét és csak utána (az
ország ítélete szerint) viselhet tollat [a sapkájában], igazi köznemessége bizonyítéka gyanánt. Csak a fiú
gyermekek örökölhetnek, és amennyiben a férfi-ág kihal, a vagyon nem a leányokra, hanem a kincstárra száll.
Feleségeikkel nem osztoznak, csupán a hitvesi ruhán, és ameddig nem házasok egyiknek sem szokása ágyát
megosztani. Nyelvük szkíta, vallásuk különböző. Vannak közöttük
pápisták, többen protestánsok.
Kereszténységben hatszáz évvel ezelőtt részesültek.
(11) Magyarország eddig felosztatott közelebbi és túloldali részekre, az előző a Dunán inneni, a másik pedig a
Dunán túli rész. Továbbá mindkettő felosztatik még ötven vármegyékre, mint ahogy Maginus [Giovanni Antonio
Magini, latin nevén Maginus (1555-1617), itáliai csillagász, asztrológus, matematikus és kartográfus] azt
megnevezte. Városai közül legelőkelőbbek (1) Buda, a főváros és királyi székhely, mielőtt azt a törökök
elfoglalták. Kellemes fekvése, egészséges levegője, termékeny földek körülötte, impozáns épületei és még bármi
más is dicséri. Quadus egyenrangúnak itéli meg Európa minden más városával. Vadianus [Joachim Vadian,
született Joachim von Watt (1484-1551) svájci humanista tudós] egy Herkules-szoborról tesz említést, mely
rézből készült oly élethűen, hogy még az erek is látszottak rajta, s melyet maga is látott a sok lerombolt épület
mellett, ahol egykoron Corvin Mátyás, Magyarország királya híres könyvtára volt. De akkor már nem a régi
dicsőséget látta, mert hamarosan utána legnagyobb részében teljesen elpusztítottak az embertelen törökök.
Általában Offen-nek hívják, és egyesek szerint megegyezik Ptolemaiosznak Curta leírásával.

(12) (2) Budától déli irányban áll Albanum, egy ősi város, melyet az utóbbi időkben Alba, és most Alba Regalisnak hívnak, mivel ezen a helyen koronázták és temették is el a királyaikat. (3) Strigonium Gran, érseki székhely
és Magyaroszág Metropolitaja. Több ízben érintette a háború, 1543-ban a törökök győzedelmeskedtek, 1595-ben
visszavétetett, mely csatában Sir Thomas Arundell nemesünk saját kezével vette el a török zászlót és melyért ott
Rudolf császár grófi ranggal jutalmazta, itt pedig a saját uralkodója Arundell-t Wardour lordjává ütötte. (4)
Quinque Ecclesiae [Pécs] püspöki székhely, melyet a törökök 1543-ban foglaltak el. (5) Comara [Komárom] egy
kis szigeten fekszik, mely a várostól kapta a nevét. Itten egyes hírek szerint a fű meghaladja az ember
magasságát. (6) Iavarium [Győr] nem messze Komáromtól, és melyet Rab-nak hívnak. (7) Nenhensell
[Érsekújvár] ahol Bucquoy-t [Charles Bonaventure de Longueval comte de Bucquoy (1571-1621), a császári
hadsereg parancsnoka] megölték, miután azon célból, hogy a csata színhelyét kijelölje, túl messze merészkedett
és a magyarok csapdájába esett. És íme Magyarország királysága, annak pontosan meghatározott határai között.
(13) Dacia Magyarországtól keletre, mely megosztatik északon Sarmatia-tól a Carpathian [Kárpátok] hegyei,
délen Görögországtól a Haemus által, míg keleten eléri a Pontus Euxinus-t [Fekete-tenger]. Első lakói a Maesy-k
voltak Ázsiából. Ennek utána a Daci [dákok], avagy Dari (miként Strabo nevezi őket), mely oly szolga nép, hogy a
athének közmondása és színjátékai a talpnyalókat csak ‘dari’-ként említette. Az ország gyümölcsöző és
bányákban gazdag, lovaik nagyon kedvesek és sörényük oly hosszú, hogy a földig ér. Utolsó királyuk, mielőtt a
rómaiak provinciájukká tették, Decebalus volt aki (amint azt Dion [Lucius Cassius Dio (163-235), római
történetíró] megörökítette) megrémítette a császárt a támadástól és hihetetlen mennyiségű cölöpöt veretett,
katonáit pedig ősi öltözetbe öltöztette. Bár fából tákolt erődítmény volt, egy ideig mégis hasznosnak bizonyult, ám
miután Traian [Trajanus] legyőzé és minden reményét veszítve királysága visszaszerzéséért, saját kardjába dőlt.
A terület most feloszlik (1) Transylvania. (2) Moldavia. (3) Walachia. (4) Servia. (5) Rassia. (6) Bulgaria. (7)
Bosnia.
(14) Transylvania [Erdély] Dacia provinciája, mely ‘Dacia mediterranea’ és ‘Ripensis Dacia’-nak neveztetett,
Transylvania-nak pedig azért mivel erdőségekkel övezett. Septem Castra nevét arról a határait védő hét várról,
melyeket a szászok építettek akik vitathatalanul adták ezért a német Sibenburgen, annak emlékéül, hogy ezen a
vidéken laknak. Az ország népes és termékeny, kitünő vad lovakat és bikákat tenyésztenek, valóban egyes
vidékeken a férfiak sem túl szelídek. Észak felé Zaculeta [Székelyföld, ld. Transilvania: for by this number is the
whole Countrey variously divided. For first, both the ...... provinciája Zaculeta (Székelyföld), ahol a lakosok a
törököktől és ...; in Maksai Péter angol nyelvű Bethlen Gábor életrajza 1629-ből – EPA, epa.oszk.hu/…]
tartományban legtöbbnyire hadizsákmányból élnek és állandó harcban állnak a törökökkel és a németekkel, és
nem ismernek különbséget sem vagyonban, sem rangban egymás között. Kormányzásuk, illetve annak hiánya a
helvétihez [svájci] hasonlítható. Három székük van, Hisdy [Kézdi], Corbay [Orbai], és Scepsy [Sepsi], amikor
állami ügyekben döntésre szorulnak. A főbb városok Erdélyben Hermanstad [Szeben], Alba Iulia vagy
Weisenburg [Gyulafehérvár], Clausenburg [Kolozsvár], Schlesburg [Segesvár], Millenbachium [Szászsebes],
Corona vagy Cronstat [Brassó].
(15) Moldavia fekszik Erdélytől északra és egészen a Fekete tengerig húzódik, nyugaton magába foglalja
Ruthenia egy részét. Ezt az országot az idők során birtokolta a német császár, a lengyel király, és alkalmasint a
török, minek utána sorsa a háborúktól függött. Vajdaság volt, főbb városai Occazzovia, Fuechiana és Falczing.
Moldáviához tartozik a Bessi-k országa, ahogy azt Ovidius is említi 6. de Tristibus.
“Vivere quam miserum est inter Bessosque Getasque” – mily szerencsétlen élni a Bessik és a Getak között.
Thracia népei voltak, nem messze a Fekete-tengertől, akik lopásból és rablásból éltek és miután elfoglalták
Haemus hegyét és Litvánia és a közte elterülő vidéket, melynek lakóiról a Bessaralia nevet kapták. Főbb városai
Kilim és Chermen. Ez utóbbi a török szandzsák székhelye, miként az egész provincia 1485-ben annak elnyomása
alá került.
(16) Walachia első neve állítólag Flaccia volt, melyet a római Flaccus adott neki, amikor itt kolóniát alapított, és
ahol a latin nyelv használata a mai napig él a lakosok között, bár annyira torzított formában, hogy az alig érthető.
Ehhez közel, a Danubiuson túl áll Pons Traianus, Trajánus hídja, melyet Traianus Nerua római császár építtetett
és mely csodálatra méltó alkotás még a most is álló romos pilléreiből ítélve. Ez még a legjobb kézműveseket is
zavarba ejti, hogy kitalálják miként is lehetett ilyen hatalmas alapokat bekeretezni egy olyan mély és hatalmas
folyóba, melyet nem lehetett más mederbe terelni, hogy azt megépíthessék. Az ország jó termékektől gazdag,
arany, ezüst, vas és sóbányákkal, kitünő boraik, szarvasmarháik és lovaik vannak. Fő városaik Sabinivus,
Prailaba és Tergoresta.
(17) Servia Magyarországtól és Rasciától elválasztva fekszik, tőle északra a Száva folyó, nyugatra pedig Bosnia.
Az ős Triballi székhelye volt, akik midőn találkoztak Philip macedón királlyal elvették tőle a zsákmányt, melyet
Maeteastól, a szarmátok királyától hozott. Úgy tűnik barbár népek lehettek és ezért Aristophaenes egy
komédiájában az egyik gúny-istent Marathane-triballos névvel illette. Főbb városai (1) Taurunum, melyet Plinius
Pannónia legszélsőbb határára helyezett. Közismertebb nevén Belgrad avagy Alba Greaca. Nem oly nagy, mint
dicső és nem falakkal, hanem folyókkal erősített. Ostrom céljából csak egy oldalról nyitott, melyet a törökök
gyakran megkíséreltek és hatalmas károkat szenvedtek, ám az 1521-es esztendőben Szulejmánnak feladta
magát és császársága tartománya lett. A Duna és a Száva torkolata közelében áll és ez a város, melyről a
magyarok mondják, hogy Kapisztrán János ferences szerzetes csodálatos buzgalma által menekült meg, mely
tettéért nagy tiszteletben áll a szerzet rendjében, ám Hunyadi János [Ioannes Huniades], a nagy katona és a
törökök réme, magáénak vallja a dicsőséget. Vadianios. (2) Samandria, és (3) Stoniburg.
(18) Rascia a Dunától északra, ahol a Száva folyótól elválik, Servia és Bulgária között fekszik. Fő városában,
Boden-ben minden esztendőben egy alkalommal vásárt tartanak ahol rengeteg ember gyül össze a környező
országokból, hogy árúikat kicseréljék.

(19) Bulgária valamivel észak-keletre van Rasciától, délről
a Danubius határolja. Theophilact volt itt püspök, akit
Vulgarius-nak hívtak. Közelében van Tomos, ahol Ovidius
élt száműzetésben, amint azt Tristibus-a 3.-ik könyvében
maga is említi. Főbb városai mostanában (1) Sophia, a
görög beglerbég székhelye, és (2) Nicapolis. Királyaik
megjelenése császári, arany korona, selyem öltözék és
piros cipők. Rangjuk
[Vasiléfs], azaz nagykirály,
mely titulust a görög császár engedelmével azok
használhatják, akik jogosultak ennek az öltözetnek a
viselésére, a többieket Ρ γ -nek [Rigis] annyi mint
királynak hívják.
(20) Bosnia, Servia nyugati oldalán és a Szávától délre,
nevét Bulgária Bossi vagy Bessi népeitől kapta, s majdnem apáink emlékezete óta királyok kormányozták és
ezért megőrizte rangját mint Boszniai Királyság. A főbb városok Cuzachium és Iaziga, az előbbi a bosnyák
királyok lakhelye, az utóbbi pedig temetkezési helyük. Ezidáig Sinderoria városának adatott meg ez a tisztség,
melyet egyesek egynek tartanak azzal a hellyel, mely egykor Dardanum-nak neveztetett.”
Készült Londonban, John Dawson nyomdájában.
Az első kiadás ismertető jelei:
a szöveg feletti keretléc alsó vonala a 27-es szám alatt a jobb oldali
vonalig ér (6. kép)
a szöveg első oszlopa alján, az utolsó előtti 3. sor közepén
‘buildings’ van (a szó s-el végződik).
(6/a kép) →
Második kiadás - 1631
A Prospect öt évre szóló kiadásának joga John Speed
1629-ben bekövetkezett halála után Speed fiára szállt
volna vissza, ezért George Humble megsejtve az
esetleges
versenytársak
megjelenését
annak
megvásárlására (melyet végül is 1638-ban a Stationers
Company vásárolt meg £600 font összegért), 1631-ben
ismét új kiadást rendelt meg John Dawson nyomdájától.
Mivel az első kiadás óta eltelt négy esztendő alatt a
szöveg kliséit természetesen nem őrizhették meg, ezért
azt újra kellett szedni. Ezt a műveletet a két kiadás
hasonlatossága alapján nyilván az első kiadásból
fennmaradt atlasz segítségével végezték el, hiszen ez
csak így volt lehetséges. A két kiadás térképének versoja felső, valamint a recto-ja alsó kartusának kliséje is
azonos, csupán a keretlécek beállítása mutat némely eltérést. A második kiadás hátoldalain lévő szöveg első
látásra teljesen megegyezőnek tűnik az első kiadáséval, s ezért feltehető, hogy ugyanazon betűszedő mester
munkája is lehet.
Ismertető jelei:
a szöveg feletti keretléc alsó vonala a 27-es szám alatt a jobb
oldalon ¼ távolsággal rövidebb (7. kép)
a szöveg első oszlopa alján, az utolsó előtti 3. sor közepén
‘buildinge’ van (a szó e-vel végződik).
(7/a kép) →
Harmadik kiadás - 1646
George Humble 1640-ben meghalt, s a londoni Pope’s-head sikátorban lévő kiadót fia, William Humble (16121686) örökölte, aki az immáron John Legatt nyomdájában készült Prospect-et a Theatre atlaszával együtt ebben
az évben ismét kiadta. Az atlasznak - R. A. Skelton, a
British Library térképtára volt igazgatója állítása szerint –
ez a legritkábban előforduló példánya, ugyanakkor
viszont elismeri, hogy a kiadás bő számban fennmaradt
lapjaiból az elkövetkező évtized alatt újabb kötetek
jelentek meg. A térkép bal alsó sarkában elhelyezett
kartusok szövege most sem változott és a szalag-kartus
továbbra is George Humble nevét tünteti fel kiadóként.
Ennek ellenére az 1646-os, harmadik kiadás
beazonosítása már sokkal könnyebb, mivel a hátoldali
felső szalagdísz már teljesen eltér az első kettőtől,
továbbá a recto kolofon-dísze is megváltozott.
Ismertető jele: a szövegrész megváltozott felső
szalagdísze.
(8. kép). →

Negyedik kiadás - 1662
William Humble 1658/59 márciusában (bár Anglia parlamentje már 1752-ben érvényesítette a január 1-től
december 31-ig terjedő évet, a régi – március 24-től a következő év március 23-ig tartó – évszámolás sok helyen
továbbra is használatban maradt, s az adó-év továbbra is április 4-től a következő év áprilisának 3. napjáig tart)
átszállította a Theatre és velük együtt a Prospect lemezeit is William Garrett nyomdájába és átruházta azok
használati jogát, aki – úgy tűnik [R. A. Skelton szóhasználata] – azonnal tovább adott rajtuk és eladta őket az
idősebb és ifjabb Roger Rea könyvkereskedőknek, akiknek az Arany-kereszt [‘Golden Crosse’] cégér alatti üzlete
a Royal Exchange, London 17. századi kereskedő központja, melletti Cornhill utcában volt. Az új tulajdonosok –
bízva a Cromwell diktatúrája után helyreállított királyság piacának fellendülésében – nagy lelkesedéssel álltak
munkához és kalapáltatták ki a térképek lemezeinek kartusából George Humble szignóját és vésették saját
nevüket annak helyébe. Mindezek ellenére azonban az atlaszok kiadása évekig váratott magára, hiszen egy
1675-ben megjelent hirdetésben, melyet Thomas Bassett és Richard Chiswell (a lemezek akkori tulajdonosai)
tettek közzé a következőket olvashatjuk: “Having purchased the Property of the said Book, Maps, and Original
Plates, Mr. John Speed’s … Geography … together with his Prospect … hath been, for seven Years last past, out
of Print… the greatest part of an Impression then newly printed, being destroyed by the late dreadful Fire, 1666”
[Miután megvásároltam az említett könyv, térképek és eredeti lemezek tulajdonát, John Speed úr Geography a
Prospect-el egyetemben immáron hét esztendeje elfogyott, az újonnan megjelent kiadásnak legnagyobb része
pedig az 1666-os szörnyű tűzvészben pusztult el]. Tehát ezen adatok szerint csak 1664-65 táján jelenhetett meg.
A Rae-család szerencsétlenségét még csak fokozza, hogy egyikük neve 1665-ben eltűnik a vállalkozásból,
feltehetően a londoni tűzvészt megelőző pestis-járvány áldozata lett.
A legritkább kiadású térkép ismertető jelei:
1. A kartus újra vésett szalagja (9. kép)
2. A szövegrész felső szalagdísze (10. kép)
↓
↓

Ötödik (és egyben utolsó) kiadás - 1676
A Prospect utolsó kiadását Thomas Basset és Richard Chiswell jelentette meg 1676-ban, akik igyekezvén némi
lelket lehelni a már lassan évszázados információt tartalmazó atlaszba (ne feledjük, Magyarország térképét is
Mercatortól vették át) hét újabb térképpel (Virginia, New England, Jamaica, Carolina, India, Russia, Palestine)
bővítették azt. Thomas Basset (m. 1659-1693) a Fleet Street-en, Richard Chiswell (1639-1711) pedig a Szent Pál
katedrális cintermében [in St. Pauls Churchyard] tartott üzletet. A Prospect ezen közös kiadásában a térképeket –
azok kartusát ismét átjavítva – saját nevükkel látták el
(11. kép) és a Magyarországot ábrázoló térkép
hátoldalán a díszpajzs helyét nagyméretű “THE DESCRIPTION OF THE KINGDOM OF HUNGARY” címszöveg
foglalja el. (12. kép)
Az 1676-os kiadás térképei ennek alapján könnyen beazonosíthatók.
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Néhány adat a térképekről:
Térképméret: 392 x 510 mm.
A térképekhez felhasznált papír: R. A. Skelton (1966) szerint, mivel a térképeket Londonban nyomtatták ezért
angliai papirost is használtak; E. Heawood (1947) viszont a térképek papírját vizsgálva ezzel merőben ellenkező
hipotézist állított fel, mely szerint a Prospect 1627-es, valamint 1631-es kiadásainak vízjele megegyezik a holland
kartográfusok által használt papírok jegyeivel. Valóban mindkét változat feltételezhető és lehetséges is, ám a
logika – hogy könnyebb 22 lemezt átszállítani Hollandiából és azokra helyben nyomtatni szöveget és térképet,
mintsem az előre kinyomtatott szöveg több ezer papírlapját oda- és vissza hajóztatni. Persze még az sem
eldöntött tény, hogy mit is nyomtattak először a papírra. A szöveget, avagy a térképet?
Papírvastagság: a kiadások sorrendjében: 0.19; 0.15; 0.14-0.19; 0.20; 0.19 mm.
Vízjelek: a merített és bordázott papír, borda-távolságok a kiadások sorrendjében: 25-28; 30-33; 24-25; 28-30;
25-28 mm. (saját példányaim alapján). Vízjele nehezen kivehető, 70 x 30 mm nagyságú ananász (?).
Papír-méret: Magyarország térképeinek margója keskeny, általában 10 és 20 mm. szélesség között váltakozik.
Irodalom:
Annak ellenére, hogy John Speed volt az első angol kiadó aki külföldi országok térképeit foglalta atlaszába és
ezért kartográfiai szempontból is megérdemelné, másrészt pedig esztétikai szépségük folytán is, hiszen –
különösen színezett formában (melyek általában későbbi színezések, nagyon ritka az eredeti) – igazán
tetszetősek és még évszázadok múltán is nagy népszerűségnek örvendenek, érdekes módon sem
Magyarországon, sem külföldön (beleértve Angliát is!) nem készült térképeiről mélyreható tudományos
feldolgozás. Néhányan (Fodor, Irmédi-Molnár) ugyan futólag tettek említést Speed-ről és Plihál Katalin is
érdemesnek tartotta közzé tenni Magyarország legszebb térképei munkájában, de ennél többre nem futotta.
Magam is éveken át tanulmányoztam a British Library és az oxfordi Bodleian Könyvtár Speed-atlaszainak
állományát, hogy annak eredményeit a Cartographica Hungarica térképtörténeti magazin oldalain tehessem
közzé – ugyanis fontosnak tartottam, hogy magyar kiadványban legyen publikálva. Aztán mire sor került volna rá,
megszűnt a magazin…
Örvendek, hogy végül is nem veszett kárba a munkám és nem száll velem sírba…
Ám, hogy vidámabb hangon fejezzem be: évek óta őrzöm íróasztalom fiókjában Irmédi-Molnár László
Térképalkotás című, a Tankönyvkiadó (és ez fontos!) által megjelentetett munkája 62.-ik oldaláról készült, John
Speed atlaszával foglalkozó másolatot. Nem éppen mélyreható tartalma miatt, ugyanis ezen rész 6 sorában
ugyanannyi hibát követ el, hanem betetőzi azzal, hogy bár igen jelentősnek ítéli meg John Spead [sic!] 1631-ben
megjelent “Prospect of the most famous farts [sic!!] of the World” atlaszát, de nem vette senki a fáradságot, hogy
az atlasz címének idézetét ellenőrizze. Na, erre szokták mondani: a hanyag munka néha bűzlik is!

A MINIATÜR SPEED TÉRKÉPEK
William Humble miután megszerezte Speed fólió
nagyságú térképeinek lemezeit és a térképek
kiadási jogát, azzal egyidőben egy kisméretű,
fekvő alakú és octavo nagyságú zsebatlasz
kiadását is tervbe vette. A fólió atlasz A Prospect
of the Most Famous Parts of the World címét
megtartva, annak szövegét is teljes egészében a
Prospect-ből vette át, a lemezek metszését pedig
Pieter van den Keere (1571-1646 után)
amsterdami metszőre bízta. A már 70 éven felüli
mester igyekezett minél több információt átvinni a
Prospect fólió nagyságú mappáiról a kis miniatűr
térképre, melynek következtében túlságosan
zsúfolttá tette. A lap bal alsó sarkába szorított
egyszerű kartusban a HUNGARIA címet, a térkép
magyar mérföldben jelzett léptékét, valamint
Petrus Kaerius Caelavit saját szignóját tüntette
fel.

Első kiadás – 1646
William Humble megrendelésére Londonban, az “M. F.”
nyomdában készült kiadás. Magyarország 90 x 123 mm.
méretű térképe a 142. oldal “The Description of the
Kingdome of HUNGARY” [A Magyar Királyság leírása]
címmel kezdődő szöveg versóján található meg.
Az atlaszból eltávolított térkép (avagy a címlappal nem
rendelkező atlasz) beazonosítása a hátlapon lévő ‘I’ initiálé
magasság mérete (5.5 mm) alapján lehetséges.
(14. kép)→

(13. kép)

Második kiadás – 1668
Roger Rea (feltehetően az ifjabb a Prospect 1662-es kiadásán
feltüntetett két ‘Roger Rae’ közül), Guilded Cross [Aranyozott
Kereszt] Winchester Street-en lévő üzlete számára, a nagy
londoni 1666-os tűzvész után készült kiadás.
A hátlapon lévő ‘I’ initiálé magasság mérete 11 mm. és annak
teteje egy szintben van az azt követő ‘T’ betű felső keresztszárával.
(15. kép) →
Harmadik (és egyben utolsó) kiadás – 1675
Feltehetően és minden valószínűség szerint Thomas Basset és
Richard Chiswell megrendelésére készült W. G. [William Garrett]
nyomdájában. A hátlapon az I’ inítiálé magasság mérete itt is 11
mm. ám az azt követő ‘T’ betű felső kereszt-szára itt 1 mm-el
magasabban van, mint az ‘I’ teteje.
(16. kép) →
Nota Bene: R. A. Skelton említ egy 1662-es kiadást is, de ennek
jelzetét (a többi kiadástól eltérően) nem adja meg a Prospect
1966-ban megjelent hasonmás kiadásához írt előszavában, s mi
több magam sem találtam ilyen kiadást sem a British Library, sem
pedig a Bodleian Könyvtár atlasz állományában.
A miniatűr térképek papír anyaga:
A papíros vastagsága kiadásonkénti sorrendben: 0.9-0.10 ; 0.100.12 ; 0.8-0.10 mm.
A miniatűr térképek vízjelei: merített bordázott papír, a térképhez
viszonyítva a bordák a vízszintesen haladnak.
Borda-távolság kiadások sorrendjében: 24-26; 22-23; 21-23 mm.
Az 1646-os kiad. bal felső sarkában jól kivehető a Prospect 1631-es
kiadásának Magyarország térképében lévő vízjegy töredéke (17.) →
Illusztrációk:
1. Speed – Hungari térképe (1627)
2. Címlap
3. John Speed (1552-1629)
4. Speed monument
5. Speed – térkép szöveges hátoldala (1627)
6. Speed – térkép szöveges hátoldala, 1627 (részlet)
7. Speed – térkép szöveges hátoldala, 1631 (részlet)
8. 1646-os kiadás szöveg feletti szalagdísze
9. Kartus, 1662
10. Szalagdísz, 1662
11. Kartus, 1676
12. Hátoldal, 1676
13. Miniatűr Speed térkép, 1646 (1668, 1675)
14. Szöveg-oldal, 1646
15. Szöveg-oldal, 1668
16. Szöveg-oldal, 1675
17. Vízjegy-töredék, 1646
GRÓF László (Szombathely, 1933)
Gimnáziumi tanulmányait Budán, a Cisztercita Rend Szent Imre gimnáziumában kezdte, majd a háború után a Sárvári Polgári
Fiúiskolában folytatta. Szombathelyen, a Közgazdasági Technikumban érettségizett. Katonaéveit a honvéd térképészet
kötelékében töltötte. Egyetemi tanulmányait az oxfordi egyetem helytörténeti szakán ‘Summa cum laude’ végezte. Helytörténeti
kutatásai az angliai falusi kézművesség és szalmafonás történetével kapcsolatosak. Megalapítója a Carta Hungarica
térképgyűjteménynek, melyhez több mint negyed százada gyűjti a XVI-XVII. századokban kiadott Magyarország és Erdély
térképeket. Ebből a gyűjteményből Sárvár városának egy állandó kiállítást adományozott, mely 1988. aug. 20-án nyílt meg a
Nádasdy várban. Abraham Ortelius Theatrum Orbis Terrarum atlaszában 1570 és 1612 között megjelent, 111 lapból álló
Magyarország és Erdély térképgyűjteménye az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárába került. Térképgyűjteményéről több
alkalommal adott interjút úgy a Magyar Rádiónak, mind pedig a BBC-nek. Kartográfiával kapcsolatos tanulmányait a The Map
Collector c. angol szaklap közölte. Itthon a Cartographica Hungarica c.térképtörténeti lapban közölt tanulmányokat Marsigli gróf
élete, Servetus Mihály élete és halála címmel. Legutóbb a Descriptio Transylvaniae Erdély térképeit bemutató kötet lektori
teendőit látta el, mely 2014 januárjában jelent meg.
A Királyi Földrajzi Társaság tagja. Vezetőségi tagja a Buckingham grófság Családtörténeti Egyesületének, valamint tagja az
Okmányvédelmi Egyesületnek is. Erdélyt már több mint húsz esztendeje járja rendszeresen Feiszt György történész-heraldikus
barátjával, ahol közel 60 helységben több mint 150 előadást tartottak Magyarország és Erdély címereiről és térképeiről,
valamint Bod Péter kartográfiai munkásságáról.
Sárvár Város Önkormányzata “Több évtizeden át végzett nemzetközileg ismert és elismert, Magyarország, kiemelten Sárvár
történelmére vonatkozó tudományos kutatói, ismeretterjesztői tevékenysége, rendkívül értékes adományai miatti köszönete,
ragaszkodása és tisztelete kifejezéseként” 2013-ban ‘Életmű-díj’ kitüntetést adományozott részére.

