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Kisebbségként, többségként II. 
Nemzetiségi és nemzeti stratégiák az Európai Unióban 

A kisebbségi kulturális autonómia megvalósulási formáiról kezdet t sorozatunkban a 
dél-tiroli minta megismerését követően 1 skandináv vidékre, az „ezer tó országába" látoga-
tunk. 

A finnországi svédek autonómiája 
A finn nép, főként pedig Finnország történelme - különösen számunkra - elsősorban arról 

szól, hogy egy szellemileg és biológiailag életerős nép számára nincs reménytelen helyzet, 
alapvető érdekeit - noha az gyakran csupán a túlélés, a puszta megmaradás - minden körül-
mények között érvényesíteni tudja. 

A finn állam viszonylag későn jött létre, a XII. század elején, amikor Európában már szinte 
mindenüt t kialakultak a keresztény királyságok, a f innek lakta térségben különböző törzsi 
szervezetek működtek . A svéd és az orosz hatalom érdeklődött a f innek területei iránt, és 
„vallási" -nak álcázott hódító harcok során akarta kiterjeszteni rájuk uralmát, sőt a Finn-öböl 
mellett még a dánok is megjelentek, természetesen térítési szándékkal. Kelet felől az ortodox 
vallás terjesztése ürügyén az oroszok próbáltak hódítani a térségben. A finnek két szomszédja 
a legerőszakosabb eszközökkel igyekezett rájuk kényszeríteni a keresztény jámborságot, 
eközben természetesen egymással is összeverekedtek néhányszor, és a XVII-XVIII. század-
ban egyre inkább az oroszoknak sikerült nagyobb befolyást és nagyobb koncot szerezniük. A 
finn népnek tehát volt módja és alkalma kitanulni a „két pogány közt egy hazáért" való takti-
kát. 

A XVIII. században a finnek által lakott területen a Svéd Királyság és (1721-től) Oroszor-
szág osztozott. A svédek általában nem voltak tekintettel az övéktől teljesen eltérő finn nyelv 
és kultúra sajátosságaira, azért a svéd uralom idején a finn nyelvet csak az élő beszédben 
használták, anyanyelvű oktatás hiányában nem fejlődött, így a svéd nyelv és kultúra könnyen 
behatolt és hamarosan uralkodóvá lett a finn etnikum körében. Az 1700-as években a svédek 
csupán a Bibliát, néhány törvénykönyvet és rendeletet fordítottak le a helyi, kezdetleges f inn 
nyelvre, az orosz fennhatóságú finn területeken pedig a német volt az oktatás és a kereskede-
lem nyelve.2 

A fredrikshamni szerződéssel 1809-ben a finn területek keleti része, majd 1812-ben egész 
Finnország orosz fennhatóság alá került. A történelem fura fintoraként, noha a terület jelentős 
kulturális autonómiát kapott, ez a finnek számára n e m jelentett egyebet, mint hogy a Finn 
Nagyhercegség területén az oroszok megengedték a svéd nyelv használatát , s a helyzet gro-
teszkségét még csak fokozta, hogy mindezt maguk a finnek kérték, hogy ezzel megelőzzék a 
f inn nép eloroszosítását. Thore Mooden finn tudós - az Institutionen for offentlig rätt vezetője 
- a témával kapcsolatosan úgy fogalmazott , hogy az orosz fennhatóság „első időszakában a 
f innek ragaszkodtak a megörökölt svéd nyelvhez, amit már minden köztisztviselő és tanár el-
sajátított". 

A XIX. század második felében kibontakozott finn nemzeti mozgalom látszólag két lehető-
ség között választhatott: vagy tovább ragaszkodnak az oroszosítás ellen védelmet nyújtó svéd 

1 Honismeret 2004.5. 34-38. old. 
2 Modcen, Thore: A finnországi svédek autonómiája. In.: Halász Péter (szerk.): A nemzetiségi kulturális 

autonómiáról. Magyar Művelődési Intézet. Bp. 1997.17. old. 
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nyelv és svéd kultúra álarcához, vagy engednek az orosz nyelv és az orosz kultúra egyre erő-
södő hatásának. Egy nép életképességét azon lehet lemérni, hogy miként működnek helyzet-
felismerő reflexei. A finnek a maguk dilemmáját áthárították az oroszokra: finn nyelvi és kul-
turális jogokat követeltek, s mivel azok ezt kevésbé tartották veszélyesnek, mint ha „svéd" 
önrendelkezést erőltettek volna, hamarosan a „második hivatalos nyelv" rangjára emelték a 
finnt. Ugyanakkor létrehozták a helyi közigazgatáshoz kapcsolódó közoktatási rendszert, 
aminek keretében az oktatás nyelve az adott terület lakosságának igényétől függően finn 
vagy svéd volt, de ezt a „második nyelvet" nem tanították. Ezzel igyekeztek megosztani a 
finn népet „finn" finnekre és „svéd" finnekre, hiszen „könnyebben lehet eloroszosítani egy 
olyan országot, ahol nem létezik nyelvi vagy kulturális egység".3 

Ebből a szükségből is erényt tudtak kovácsolni. A finn nyelv „eltűrt" helyzetében fokoza-
tosan kikerült kezdetleges állapotából, s behozta a szóbeliségből következő évszázados elma-
radottságát. Finn középiskolák alakultak, a finn többségű városokban svéd, a svéd többségű-
ekben finn tannyelvű magániskolák nyíltak, s ezek jelentős állami támogatást élveztek. Egyre 
több költő, író, sőt szakíró használta finn nyelvet, gazdagította a szókincset. A XIX. század vé-
géig a svéd nyelv, néhány kivételtől eltekintve az egész térségben megőrizte uralkodó jellegét, 
ennek ellenére Finnországban a felsőbb társadalmi rétegek nem tekintették magukat svéd et-
nikai csoportnak, s nem érintkeztek a parasztság svéd nyelvű részével. 

Csak a XIX-XX. század fordulójára változott meg a helyzet. Axel Olof Freudenthal vezeté-
sével megindult a finnországi svédek öntudatra ébredése, előadásokat, tanfolyamokat tartot-
tak a svéd nyelv és a svéd kulturális hagyományok értékeiről. Ennek nyomán hamarosan ki-
alakult a finnországi svéd nemzetiség egységes identitása, s ez a mozgalom igyekezett fellép-
ni az ország „finnesftése" ellen. 

A finnek jól kihasználták korlátozott kulturális önrendelkezésük lehetőségeit. Az 1902. évi 
nyelvtörvény kimondta a nyelvek egyenlőségét, az 1906-os alkotmányreform nyomán pedig 
a finn nyelv vált uralkodóvá az államhivatalokban és az igazságszolgáltatásban. 1900-ban 
1:1,25 volt az arány az elsősorban finnül beszélők javára. Az oroszoknak azonban nem sike-
rült egymással végzetesen szembeállítani Finnország svéd és finn kötődésű lakóit. Ezért ami-
kor II. Miklós cár alkotmányellenes módszerekkel megszűntette a „finn tartomány kivételes 
előjogait", s a finn és svéd mellett az oroszt is hivatalos nyelvvé tette, a svédek és a finnek ha-
sonló - általunk is jól ismert - ellenállási taktikával, az orosz nyelv tanulásának elhanyagolá-
sával védekeztek. A finn iskolarendszer átvészelte az orosz elnyomás időszakát, s a svéd hiva-
talnokok azzal mutatták ki hazafiságukat, hogy nem voltak hajlandók kollaborálni az oro-
szokkal, inkább lemondtak a közigazgatásban betöltött állásiról. Ha jobban ismerném ennek 
az időszaknak a finnországi viszonyait, talán megkockáztatnám azt a föltevést, hogy a XX. 
század első évtizedeiben fölerősödött orosz elnyomás nem megosztotta, hanem bajtársi ala-
pon éppenséggel közelebb hozta egymáshoz Finnország svéd és finn közösségét. 

Amikor Finnország 1918-ban kivívta függetlenségét, a svéd hagyományokra épülő finn 
közigazgatási rendszer és jogrend érintetlen maradt. Az volt a kérdés, hogy sikerül-e a közös 
veszély ellen kialakított toleráns túlélési technikát átmenteni az önállóvá vált ország gyakor-
latába. Erre megvolt az „érzelmi" alap, hiszen mind a finn, mind a svéd etnikum felszabadult 
az orosz fönnhatóság alól. De az országban a Népszövetség által garantált kisebbségvédelmi 
rendszer jött létre, amely minden újonnan létrejött ország etnikai csoportjainak korlátozott 
gazdasági, társadalmi és kulturális jogokat adott. Ezzel a finnországi svédek nem voltak elé-
gedettek, és az újonnan alapított Svéd Finnország Szövetség a Svéd Néppárttal együttműköd-
ve követelte, hogy Finnország továbbra is kétnyelvű maradjon. 

A többség nagyvonalú hozzáállásának köszönhetően Finnország 1919-ben életbe lépett Al-
kotmányának 14. - ma is érvényben lévő - cikkelye kimondja, hogy Finnország nyelve a finn 
és a svéd. Az Alkotmány értelmében „a finn és a svéd anyanyelvű lakosság kulturális és gaz-
dasági szükségleteit az állam azonos elvek alapján elégíti ki".4 Ezeken az alkotmányos elve-
ken nyugszik az 1922-ben lefektetett, mindmáig hatályos nyelvtörvény, amely jelenleg is meg-
határozza a finnországi svédek helyzetét. Eszerint az adminisztratív és a jogi körzeteket, vala-

3 Modeen i. m. 18. old. 
4 Modeen i. m. 21. old. 
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mint a helyi közigazgatási egységeket az etnikai összetételük szerint osztályozzák, s a tíz-
évenként esedékes népszámlálások alapján felülvizsgálják és korrigálják. Ennek értelmében 
az 1993 és 2002 köztii időszakban Finnországban 4 tisztán svéd helyi önkormányzat volt, 22 
kétnyelvű svéd többséggel, 21 kétnyelvű finn többséggel, és mintegy 390 kizárólag finn nyel-
vű. A 12 tartományi önkormányzat közül négyben a finn dominál, hét tisztán finn nyelvű, 
egy pedig - az Aaland-szigeteké, lesz még róla szó - teljesen svéd. 

Az említett nyelvtörvény előírja, hogy minden köztisztviselőnek el kell sajátítania a több-
ség nyelvét. A közhivatalokat betöltő svéd anyanyelvű finn állampolgárokat szigorú vizsgá-
nak vetik alá, ezért a svéd anyanyelvűek elsősorban nem a közigazgatásban, hanem a magán-
szférában és kereskedelemben keresik a helyüket. Másfelől azonban a svéd anyanyelvű finn 
állampolgároknak lehetőségük van arra, hogy felsőfokú tanulmányaikat is anyanyelvükön 
végezhessék. 

Finnországban az önkormányzatok a közigazgatás számos területén meglehetős önállósá-
got élveznek: helyi adókat vetnek ki, ugyanakkor jelentős állami támogatást kapnak az okta-
tás, a társadalombiztosítás és az egészségügy működtetésére. A közoktatást kezdetektől fog-
va az önkormányzatok irányítják. A törvények értelmében azokban az önkormányzatokban, 
ahol akármelyik nemzetiségből 13 diák van, kisebbségi elemi iskolai körzetet kell létrehozni. 
Az önálló középiskolához ennél több diák kell, felső iskolák alapításáról pedig a tartományi 
kormányok döntenek. Kétnyelvű önkormányzatokban vagy két részre oszlik az iskolaszék, 
vagy két külön iskolaszék működik. 

A tisztán svéd, valamint a svéd többségű önkormányzatokban a svéd etnikai csoport okta-
tási kérdésekben bizonyos autonómiát élvez. A svéd anyanyelvű tanárok a finn osztályokban 
is tanítják a svéd kultúrára vonatkozó ismereteket. A svéd iskolák tanulóinak meg kell tanul-
niuk svédül, és elfogadható szinten kell beszélniük finnül. A finn középiskolákban is tanul-
nak svédül, sőt a finn felsőfokú iskolákban is elvárnak bizonyos fokú svéd nyelvtudást. 

A XX. század végén kb. 300 svéd nyelvű elemi, 43 középiskola és 100 felső iskola működött 
Finnországban. A svéd anyanyelvű gyermekek tehát gyakorlatilag minden szinten részesül-
hettek anyanyelvű oktatásban. 

Területi - tartományi - autonómia egyedül a pozitív példakánt sokat emlegetett Aaland-
szigeteken érvényesül Finnországban, ennek azonban sajátos a története. Az 1. világháború 
után Finnország és Svédország egyaránt magának igényelte a két ország között fekvő 
Aaland-szigeteket. A Népszövetség 1920-ben Finnország javára döntött, de olyan nagyfokú 
autonómiát írt elő, ami lehetővé tette a szigetek svéd jellegének megőrzését. Az 1991. évi 
Aalandi Autonómia Törvény értelmében a szigetek iskolái svéd anyanyelvűek maradtak. A 
szigetek területi autonómiája jól példázza, hogy egy államon belül a kulturális autonómia kü-
lönböző formái milyen eredményesen működhetnek. 

Középeurópai, különösen Kárpát-medencei mércével mérve bármennyire toleránsnak, de-
mokratikusnak, sok tekintetben példamutatónak tűnik a finnországi svéd nemzetiség állapo-
ta, ők maguk koránt sincsenek maradéktalanul elragadtatva a helyzetükkel. Hiszen jól tud-
juk, hogy a kisebbségnek mindig nehezebb a helyzete, kivéve az olyan szituációkat, mikor a 
törpe kisebbség uralkodik a többségen. De a finnországi svédek ma nem uralkodnak a finne-
ken, noha a korábbi századokban kétségtelenül ez volt a helyzet. 

Bármilyen demokratikusan és körülményesen szabályozottnak tűnik is a finnországi své-
dek területi és intézményi autonómiája, a svédek mindezt úgy élik meg, hogy folyamatosan 
harcolnak nyelvük és kulturális identitásuk fenntartása érdekében. „A »harcol« szót kell hasz-
nálnom - mondotta Modeen professzor mivel a legtöbb svéd anyanyelvű finn többségű kö-
zegben él és dolgozik."5 Emiatt a XX. század második felében több, korábban svéd jellegű tér-
séfben erős finnesedés indult meg, ami csak részben magyarázható azzal, hogy a kedvezőbb 
gazdasági viszonyok miatt sok finnországi svéd költözött Svédországba. A vegyes házassá-
gok is hátrányosan hatnak a svéd identitásra. Ugyanakkor a svédországi svédektől a finnor-
szágiak kevés erkölcsi és semmi anyagi segítséget nem várhatnak. 

Finnországi svédek véleménye szerint a kiterjedt nyelvi és kulturális jogok kétségtelenül nagy 
értéket jelentenek, de nem elegendőek a svédség fenntartásához. Meggyőződésük szerint a svéd etni-

5 Modeen i. m. 26. old. 
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kai csoportnak külön kisebbségi jogokra van szüksége. Az egyenlőség - hangoztatják - nem elegendő 
olyan helyzetekben, mikor a svéd anyanyelvű csoport túl gyenge ahhoz, hogy hasznát lássa az egyenlő 
jogoknak. 

A finnországi svédek kulturális autonómiája azt a tanulságot jelenti számunkra, hogy itt a 
Duna-völgyében a többségi és a kisebbségi stratégiáknak még sokat kell fejlődniük ahhoz, 
hogy a finnországi helyzethez hasonló szinten oldhassuk meg „közös gondjainkat". 

Halász Péter 

Tudós térképgyűjtők 
2004 nyarán ismét erdélyi körútra vállalkozott Gróf László Oxfordban élő magyart térkép-

történész és gyűjtő. Felsőcsernátoni Bod Péter urammal fogalmazva „a világnak négy Része-
it" olyképpen járó, a történelmi Magyarország egészében gondolkodni és múltjának feltárásá-
ban cselekedetekre olymódon alkalmatos tudós férfi ő, aki szűkebb és tágabb pátriájának szel-
lemi gyarapodását elősegíteni a nagyvilágban és itthon egyaránt képes. Mostani útjára is tár-
sául szegődött Feiszt György nyugat-dunántúli „falusfele" - mindkettőjük családfája sárvári 
gyökerű - , s a tíznapos erdélyi peregrinációra magukkal hozták a Cartographica Hungarica 
térképtörténeti szaklap idei friss számát is. Az igen igényes nyomdai kiállítású, tematikáját te-
kintve gazdag, Erdélyre tekintő folyóirat törzsanyagához tartozik angliai vendégünk Bod Pé-
ter nyomában Erdélyben (Bod Péter térképei) című, gazdagon illusztrált esszéje. A címolda-
lon és a laptestben található a Gróf László által azonosított „négy fő Mappa" - Európa, Ameri-
ka, Ázsia és Afrika. Az erdélyi közlésre szánt esszérészlet és a folyóirat transzilván témájú írá-
sai mellett fel kellett figyelnünk a Cartographica Hungarica Térképtörténeti Magazin ki-
adó-főszerkesztőjére, Szathmáry Tiborra, és Szántai Lajos térképtörténész életpályájának ala-
kulására és munkásságára is, amely sok vonatkozásban azonos ívű, és nemcsak szakmai 
érintkezési pontjaik révén rajzolódnak egymás mellé, hanem a szülőföldhöz való kötődés él-
ményei és parancsa szerint is. 

Gróf Lászlót, többek között, kartográfus pályatársainak életútjáról is faggattam. 
Mit illik tudni erdélyi embernek a Cartographica Hungarica főszerkesztő-kiadójáról? 
Szathmáry Tibor régóta a térképgyűjtés szerelmese, ma már a térképek, atlaszok és régisé-

gek kereskedésével is foglalkozik. A magyar térképek gyűjtésére sokat áldoz. A Carto-
graphica Hungarica térképtörténeti szaklap megjelenését évek óta finanszírozza és ő adja ki. 
Térképgyűjteményt állított össze, amelynek egyik része az Országos Széchényi Könyvtárba 
került. Ahová az én Ortelius gyűjteményem is. 

Ortelius volt az első, aki atlasz formában adta ki a térképeket, és ő volt ugyancsak az első, 
aki az „atlasz" elnevezést használta. Azonos méretű térképeket gyűjtött egy könyvbe. Elhatá-
rozása az volt, hogy egy országról egy térkép legyen, amelyből az utazó vagy a fölrajzot ta-
nulmányozó megismerheti azt az országot. Érdekes, hogy már az első kiadásban három tér-
kép jelent meg a Kárpát-medencéről: Magyarország, Erdély és Illíria, - azaz a szlavón tenger-
part. Ez az atlasz 40 év alatt (1570-1612) több mint negyven kiadást ért el. Nagyon népszerű 
volt. 

Később Ortelius megismerkedik Zsámboki Jánossal, a nagy történésszel, aki egyébként nu-
mizmatikával is foglalkozott, akárcsak Ortelius. Jó barátságba kerültek. Zsámboki elküldte 
Lazius javított térképét Orteliusnak, aki mind a kettőt közölte, és a kísérő szövegben megje-
gyezte, hogy a kedves olvasóra bízza, hogy melyiket találja jobbnak. 

Ez volt ezek szerint az első „alternatív" tankönyv, illetve „tantérkép?" 
Ortelius nagyszerű üzletember is volt. Nem akarta megsérteni a térképszerzők közül az 

egyiket sem, ezért bízta a döntést a „tisztelt olvasóra." Későbbi kiadásokban aztán hét térkép 
jelent meg Magyarország területéről, és én ezeknek a térképeknek az összes kiadásából igye-
keztem összegyűjteni egy teljes gyűjteményt. Ez nem sikerült, viszont 111 térképből álló gyűj-
teményt alapozhattam meg. Ebben jelen van a kiadások többsége. Ez került aztán az Országos 
Széchényi Könyvtárba. 
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Milyen földrajzi térségből sikerült a térképeket gyűjteni? 
Nekem egyetlen elvem volt, hogy a történelmi Magyarország területéről soha semmilyen műér-

téket nem viszek el. Tudjuk, hogy már elég mindent vettek el, és vittek el tőlünk. Az 
Ortelius-gyűjtemény térképei a világ különböző tájairól származnak: Anglia, Franciaország, 
Észak-Amerika, sőt egyet még Honoluluból is sikerült megszereznem. Nagyon megnyugtató, 
hogy ezek a térképek, amelyeket most már lehetetlen lenne összegyűjteni Magyarországra ke-
rültek. Ezek nemcsak a földrajzi tudomány, hanem a nemzeti hagyományok gazdagságának 
és műveltségünknek a bizonyítékai, és nagyon jó dolog, hogy most már idehaza vannak. 

Ez gesztus, igazi patriótára valló cselekedet, a hazai tudományosság megejtően szép, egyszersmind 
alapvetően fontos istápolása. Az efféle szenvedély a nyugati szórványban élőknek missziója is lehet, - ha 
erre alkalmas, tájékozott és szakmailag képzett valaki. 

Nagy szerencsénk volt az, hogy pontosan egy időben hárman! - Szántai Lajos Párizsban, 
Szathmáry Tibor, Olaszországban, én pedig Angliában, Oxfordban. Nekünk hármunknak -
együtt, egymást figyelmeztetve, mikor, mi, hol bukkant fel - sikerült ilyen hatalmas gyűjte-
ményt összeállítani és ezt tudományosan feldolgozni. 

Szathmáry Tibornak 1987-ben megjelent a Descriptio Hungáriáé című könyve, amely 
összefoglalja Magyarország térképeit az 1600-as évekig. Szántai Lajosnak a kétkötetes Atlas 
Hungaricus című katalógusában minden nyomtatott Magyarország-térkép megvan, egészen 
az 1850-es évekig. 

Miként lesz valaki térképtörténész? Hogyan lehet erre a tudományágra, hivatásra „rákapni"? 
Érdekes kérdés. A magam esetében ez úgy volt, hogy az iskolában Kogutowitz Manó tér-

képe alatt ülve olyan ötletem támadt, hogy én katonai térképész leszek. Ez azzal is összefügg, 
hogy akkor, a második világháború idején már katonai ténykedések folytak az országban. A 
másik indíték az volt, hogy már akkor nagyon megszerettem a térképeket. Ettől az elhatáro-
zástól teljesen elkanyarodva - nem önszántomból, hanem a szükség miatt - a sorsom úgy ala-
kult, hogy amikor a honvédséghez behívtak, akkor a térképészekhez kerültem. Teljesen vélet-
lenül. Ott újra kapcsolatba kerültem a térképekkel. 

Mikor '56-ban Angliába emigráltam, - elszakadván Magyarországtól - a magyar bélyege-
ket kezdtem gyűjteni. Legyen valami, ami Magyarországhoz köt. 1964-ben láttam egy hirde-
tést: Abraham Ortelius Magyarország-térképe eladó. Egy angol kiadó ugyancsak térképeladást 
hirdetett. Nagy örömömre mind a két térképet mindjárt meg is vásároltam. Addig nem is tud-
tam, hogy ilyent lehet vásárolni. Ekkor kezdődött és alakult ki az én esetemben a gyűjtői szen-
vedély. Azóta sikerült összeállítani egy sok darabból álló Magyarországot ábrázoló gyűjte-
ményt. Úgy döntöttem - ha nekem annyi kellemes órát szerzett a térképek gyűjtése és tanul-
mányozása, másnak is örömöt szerzek - , s ebből a gyűjteményből Sárvár városának, szülővá-
rosomnak adományozok állandó kiállításra egy térképgyűjteményt 1520-tól 1848-ig. Ez a 
gyűjtemény aztán a Nádasdy várba került, s ott a mai napig megtekinthető. 

Három Nyugat-Európába szakadt, azonos érdeklődésű ember miként találhatott egymásra? 
Szántai Lajos vegyészmérnök. Ő is '56-os, a kartográfia a magyar történelem iránti vonzal-

ma révén került az érdeklődési körébe, és így kezdett el térképeket gyűjteni. Franciaország-
ban gyűjtött össze gyönyörű anyagot. Jelenleg is dolgozik egy hatalmas munkán: a Magyar vá-
rak és városok metszeteinek katalógusán. Ez a közeljövőben kerül kiadásra. Szerves része lesz a 
Szalai Béla által megjelentetett Magyar várak, városok, falvak metszeteken katalógusának. 

Szathmáry Tibor később, az 1980-as évek elején került ki Olaszországba. Mint a régiségek 
iránt érdeklődő ember és nemcsak a régiségek vásárlásával és eladásával foglalkozott, hanem 
a magyar térképek összegyűjtésével is. Ezeket nem adta el, hanem megtartotta. Csodálatos és 
nagyon értékes gyűjteményt hozott létre, amelynek egy része az Országos Széchényi Könyv-
tárba került. Közben olyan anyagi helyzetet teremtett magának, hogy támogatni tudta egy 
kartográfiai szaklap, a Cartographica Hungarica megjelenését is. Majdnem egyedülállóan je-
lenteti meg. Csak két-három ilyen szaklapot ismerünk az egész világon, és ilyen színvonalon. 
Nagyban hozzájárult a régi magyar térképek megismertetéséhez és tanulmányozásához a 
nagyvilágban. Ezeket mind saját maga finanszírozza, sőt magyaroknak olcsón, nagyon jutá-
nyos áron forgalmazza (8174 Balatonkenese, Kikötő u. 7. Hungary). A most megjelent Carto-
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graphica szám belső borítóján olvashatjuk a kiadó-főszerkesztő előszavát: „Pereg a homok. Ré-
gen volt, amikor 1992-ben megjelent a Cartographica Hungarica első száma. A legutolsó magazin óta is 
eltelt egy kis idő'. Több is mint kellett volna. Azzal biztatjuk magunkat, hogy jó munkához idő kell. 
Ugyanakkor az olvasótáborban zúgolódás jeleit tapasztaltuk. A hosszabb kimaradásért ezúton kérünk 
elnézést. Engesztelésül ezzel a terjedelmesebb számmal lepjük meg Önöket." (Szathmáry Tibor) 

A mostani szám valóban imponáló, nyomdatechnikai szempontból is európai szintű. 124 
oldalon jelent meg, különösen sok tanulmányt, adatot találunk Erdélyről. A külső borítón Bod 
Péter Európa-térképét csodálhatjuk meg, a belső borítón Bod Péter nemrég Kolozsváron felfe-
dezett és frissen restaurált portréját, a hátoldalán a következő szöveggel: „Nagylényei Kele-
men Benjamin ajándéka (1860), kinek felesége Bod Katalin, unokája volt Bod Péternek". A 
portré őrzési helye a kolozsvári Szépművészeti Múzeum - Muzeul de Arta, Cluj. Ebben a 
számban található Gróf László Bod Péter nyomában Erdélyben (Bod Péter térképei) című 
nagy ívű esszéje számos könyv- és térkép illusztrációval, gazdag könyvészeti anyaggal. Bod 
Péter térképeinek azonosítása és ennek története olvasmányként is izgalmas. Ugyancsak Er-
dély történetével foglalkozik a Dan Dana - Mariuca Radu Erdély a herefordi „Mappa Mundi" 
térképen című tanulmánya, Gudor Botond Boroskrakkó kéziratos térképeinek megtalálása és 
restaurálása címmel ír, Sofia Stirban Restauration of a collection of manuscript maps in the 
National Union Museum, Alba Julia címmel angol nyelven közöl tanulmányt. A 
Cartographica Hungarica írásait vagy ezek tartalmi kivonatát angol fordításban is közlik. A 
folyóirat erdélyi híranyagát is áttekintve érzékelhetjük, hogy Szathmáry Tibor és munkatársai 
egy erdélyi súlypontú számmal jelentkeztek. 

Ugyancsak a mostani számból tudjuk meg, hogy 2005-ben, július 17-22 között, Magyaror-
szágon, első ízben Budapesten tartják a 21. Nemzetközi Kartográfiatörténeti Konferenciát. 
(Az ELTE lágymányosi központjában, http://lazarus.elte.hu/ichc2005.htm). 

Az 1964 óta folyamatosan, általában kétévenként meghirdetett esemény a térképek történetével fog-
lalkozó egyetlen nemzetközi fórum, amely évek során kiemelkedő jelentőségű, interdisciplináris találko-
zóvá és seregszemlévé vált a szakterület mind nagyobb számú művelője számára - olvashatjuk a rendez-
vényt bemutató ismertetőben. Az előző konferenciát 2003-ban az Egyesült Államokban rendezték, így 
Európában négy évvel a madridi találkozó után bizonyára sok érdeklő készül Budapestre. Mondanunk 
sem kell, hogy ebben az összefüggésben a Cartographica Hungarica mostani Erdély-súlypontú száma 
milyen rendkívüli szerepet játszhat szűkebb pátriánk múltjának, nemzeti identitásunknak világszintű 
népszer űs ítésében. 

Sepsiszentgyörgyi beszélgetésünk során Gróf Lászlót arról is kérdeztük, hogy Teleki Pál térképészeti 
munkássága miként illeszkedik bele a mai kartográfusok törekvéseibe? 

Mi általában klasszikus térképeket gyűjtünk. Én megálltam 1848-nál. 1850 az, amikor a 
klasszikus kartográfia befejeződik, és megkezdődik az úgynevezett modern térképészet. Mi 
tehát kizárólagosan a korai térképészettel foglalkozunk, témánk a térképtörténet. Szántai La-
jos gyűjteményében a Teleki Pál munkássága már nincs benne. Nagyon fontos, de ez már a 
modern periódushoz tartozik, ami egy egészen más terület. 

Az Önök térképgyűjtői munkásságában a történelem „fordított olvasata" jelenik meg, a térkép nem 
történelmi illusztráció, hanem ebből lehet, vagy kell kiolvasni-leolvasni a történelmet. 

A kettő szorosan kapcsolódik egymáshoz. A történelem ismerete nélkül nem lehet térképet 
olvasni, csak nézegetni. Viszont lehet a térképekről következtetni, vagy pedig bizonyos törté-
nelmi eseményeket a térképek segítségével meg lehet határozni. Erre nagyon jó példa: Szántai 
Lajos barátom felhívta a figyelmemet egy Párizsban talált térképre. Ez egy Szombathely mel-
letti hadgyakorlatot ábrázolt az 1700-as évek végén. Megkérdezte, érdekel-e engem? Termé-
szetesen érdekelt, hisz Szombathelyen születtem, bár az őseim sárváriak voltak. Szombathely 
úgy a szülővárosom, hogy ott volt a klinika, ahol én megszülettem. Ezt a térképet én megvá-
sároltam és a Vas Megyei Levéltárnak adományoztam. Ennek a privatizáció idején gyakorlati 
haszna is volt, amikor bejött egy egyén, aki azt állította, hogy az ő nagyapja épített egy csár-
dát, és ő azt visszaköveteli. A baj az volt, hogy a hadgyakorlati térképen a csárdát már jelölték. 
Tehát nem a „nagyapa" építette, hanem az már évszázadok óta ott volt. A térképnek bizonyító 
ereje és haszna volt. Egyébként ennek a hadgyakorlati térképnek érdekessége, hogy a bal ol-
dalán németül van a szöveg, a jobb oldalán magyarul. 
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Melyik az első ismert magyar térkép? 
Az első térkép, amely Magyarország nagy kincse egyetlen egy példányban maradt meg. Ez 

Lázár deák térképe, 1528-ban jelent meg. Valószínű, még Mátyás idejében kezdték meg Ma-
gyarország felmérését, ismervén, hogy Mátyásnak kiváló kapcsolatai voltak Itáliával, s felté-
telezhető, hogy Lázár maga is itáliai származású földmérő volt. Csak nagy múltú országok-
nak adatik meg, hogy ilyen pontos, és ennyire adatolt térképe legyen, mint a Lázár deáké Ma-
gyarországról. A Lázár deák térképét későbbi időkben is használták, de a tájolását nem ismer-
ték fel. Próbálták „helyesbíteni", s így sokat rontottak rajta. Mígnem megérkezett Luigi 
Ferdinando Marsigli Olaszországból - egy olasz mérnök - , aki aztán felmérte az egész Duna 
folyását és ezzel teljes képet kapott a vízhálózat. Azóta ábrázolják helyesen a visegrádi Du-
na-kanyart - könyökkel. Azelőtt átlós folyással ábrázolták. A Duna és a Tisza összefolyását 
addig V-alakban ábrázolták, most pedig U-alakú. 

A szülőföldhöz kötődésnek még milyen dimenziói vannak? „Sárvár alatt sűrű berek a csere" - verselt 
Thaly Kálmán a „kurucok nevében" is. 

Amikor lehetővé vált, hogy hazalátogassak Magyarországra, és ne csak a bélyegeket néze-
gessem, s a térképeket simogassam otthonomban, akkor családommal minden évben hazalá-
togattunk. Először, 1966-ban, természetesen Sárvárra. Három lányom van. Minden évben ha-
zalátogattak és ismerkedtek ők is Magyarországgal, a nagyszülőkkel. Nagyon nagy örömöm-
re szolgált, hogy amikor Jolanda lányom először eljött Magyarországra nyaralni, akkor nem 
Spanyolországba utazott, hanem a barátnőjét is elhozta. Ők klasszikus történelmet - görögöt 
és rómait - tanultak, s felkeresték Savariát, az egykori Szombathelyet is. A középső és a legki-
sebb lányom jó tornász, s a torna révén is többször jártak itthon edzőtáborokban és versenye-
ken is. A magyar tornászok is felkerestek bennünket Angliában. A középső lányom, Elisabeth 
állandóan gyötör, hogy miért nem Erzsébet névre kereszteltük - persze, akkor a praktikusság 
döntött - de, „kárpótlásul" a budapest i Erzsébet hidat a magáénak tudja, és mindig ott fény-
képezget. A legkisebbik, Eva, szintén tornász volt, most Skóciában él, a férje mérnökember, az 
olajfúró tornyoknál tevékenykedik. Egy unokám van. ő már járt Sárváron, ismeri a termálfür-
dőt, ott gyakorolta az úszás első mozdulatait. Engem csak nagypapinak szólít. 

Bod Péter az Isten vitézkedő Anyaszentegyháza című egyháztörténeti művében, amelyhez 
a Gróf László által azonosított négy fő mappa tartozik, az Elöljáró Beszédben azt írja: „ Ki ez 
(...) Históriátskát épületesen akarja olvasni, az igen jól tselekszi, ha elsőben vizsgáló szemekkel eljárja a' 
világnak négy Részeit és azokban (...) (a) nevezetesebb országokat és városokat, (...)" majd így foly-
tatja: „Könnyű lészen pedig eljárni, ha az Európa Tábláján vezérül veszi azokat a' Pontotskákat 
mellyek, Erdélyből indulnak Magyar ország felé, az Asia Tábláján Konstanczinápolyból indulnak 
Natoliafelé, (,..)az Amerika Tábláján Kanadából új Frantzia felé, mert a Könyvben olvasván az orszá-
gokat és városok neveiket, a' Pontotskák egyenesen azokba vezetik." 

Gróf Lászlót, amint „a négy fő mappát" és azonosításuknak történetét feltáró esszéjében 
vallja, hogy őt ez indította Erdély felé. „Én csak azt sajnálom, hogy mi Erdélyt csak tíz éve járjuk. 
Ezelőtt harminc évvel kellett volna kezdeni. Akkor viszont még nem volt meg ennek a lehetősége" - zár-
ja le háromszéki beszélgetésünket. 

Bárha idegenbe szakadt hazánkfiai közül mind többen lennének, akik „vizsgáló szemekkel 
járnák a világnak négy részeit", és vizsgálódásuk gabonaszemeit itthon is magtárba helyez-
nék, mint ahogyan ezt a mi derék térképtörténészeink is teszik. 

Sylvester Lajos 
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