
2015. július 11. és 18. között részt vettem
az Antwerpenben, Belgiumban megren-
dezett, The 26th International Confe-
rence on the History of Cartography
(Huszonhatodik nemzetközi térképészet-
történeti konferencia) elnevezésû nem-
zetközi konferencia poszterszekciójában.

A konferencia a nemzetközi térképtör-
téneti kutatások egyik legelismertebb
szakmai fórumaként minden második év-
ben több száz fõs szakmai közönséget
hív egybe a világ minden tájáról. Az aka-
démiai és az egyetemi szféra mellett
hangsúlyosan jelen vannak az olyan je-
lentõsebb szakmai közgyûjtemények ve-
zetõi és munkatársai, mint a British
Library, a Bibliothèque nationale de
France, a Staatsbibliothek zu Berlin, a
Royal Geographical Society Library
(London) vagy az American Geographi-
cal Society Library (Milwaukee).

Vasárnap került sor a konferencia ün-
nepélyes megnyitójára az antwerpeni
Szent Jakab-templomban, ahol ezt köve-
tõen az elsõ szekció elõadásai is elhang-
zottak. Hétfõtõl kezdve az elõadásokra
az Antwerpeni Egyetem legnagyobb elõ-
adótermében, a négy-ötszáz fõ befogadó-
képességû Aula Rector Dhanisban került
sor. Az egyes szekciókban három-négy,
egyenként húszperces elõadás hangzott
el, majd a szekció végén lehetett kérdése-
ket feltenni. Nem egy esetben rendkívül
tartalmas, akár késõbbi könyveket is ins-
piráló kerekasztal-beszélgetések alakul-
tak ki olyan témák körül, mint például a
XVI. századi világtérképek hajó- és 
csataábrázolásai. A délutáni szekciókat
követõen rendre valamilyen kulturális
programon vehettek részt a konferencia
résztvevõi. Ennek keretében több antwer-
peni könyvtár, múzeum és levéltár térké-
pészeti vonatkozású anyagait csodálhat-
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tuk meg, valamint a rendkívül elõkelõ 
városházára is bebocsátást nyertünk.

A poszterszekcióra július 15-én dél-
elõtt került sor. Ekkor nem voltak elõadá-
sok, hanem a résztvevõk a nagyelõadó
elõcsarnokában felállított huszonkét
posztert tekinthették meg. Poszterem té-
mája a trianoni béketárgyalásokra készí-
tett, a történelmi Magyarországot Hor-
vátország nélkül ábrázoló hatalmas 
méretû néprajzi térkép volt, amely ábrá-
zolásmódjában addig szokatlan, úgyne-
vezett pontmódszeres eljárást alkalma-
zott. A KSH közremûködésével készült
térkép egyesek szerint a világ legna-
gyobb méretû néprajzi (etnikai)
országtérképe volt akkor. A poszter fó-
kuszpontjában a pontmódszer két verzió-
jának, a külterületi lakott helyeket tükrö-
zõ és a jeleket a településközpontokba
csoportosító megoldásnak az összeha-
sonlítása állt. A poszter talán legnagyobb
érdeklõdést kiváltó része az e térképek
alapján készült késõbbi térképek bemuta-
tása volt. Itt különös hangsúlyt fektettem
az osztrák nemzetiszocialista Wilfried
Krallert térképére. Errõl a térképrõl két
évvel ezelõtt más kontextusban már el-
hangzott egy elõadás ugyanezen a konfe-
rencián, többen össze is kötötték a kettõt.

A poszterszekció során a résztvevõk
szabadon mozoghattak a paravánok kö-
zött. A legtöbben jegyzetfüzettel, illetve
fényképezõgéppel felszerelkezve érkez-
tek. A szerzõk jellemzõen a poszterük
közelében tartózkodtak, így könnyedén
lehetett kérdéseket feltenni. Az én posz-
teremet is számos résztvevõ megtekintet-
te, illetve rengeteg kérdést kaptam,
amelyre igyekeztem minél jobban vála-
szolni. Igazán nagy élmény volt olyan
emberekkel személyesen is találkozni és

beszélgetni, mint például Petra Svatek
Bécsbõl vagy Gilles Palsky Párizsból,
akik világviszonylatban is a szûkebb 
témám legelismertebb kutatói közé tar-
toznak.

Kutatási témám továbbviteléhez is
kaptam tanácsokat, illetve konkrét kérdé-
seimet illetõen gyakorlati iránymutatást,
vagy éppen a jövõbeli együttmûködésre
való felhívást. Emellett tanácsokat kap-
tam azzal kapcsolatban is, hol lehetne
még elõadni a témát. Összességében na-
gyon jól sikerült a poszterszekció, és mi-
vel a posztereket a hét hátralevõ részében
is meg lehetett tekinteni, késõbb is szá-
mos kérdést tettek fel a kollégák.

A konferencia hivatalos részének lezá-
rulása után, a konferencia programjának
részeként szombaton került sor a „post
conference-tour”-ra. Ennek során az Ant-
werpen melletti Sinkt Niklaasban talál-
ható Mercator Múzeumot tekintettük
meg elsõként. A múzeum izgalmas bete-
kintést nyújtott a térképészet több ezer
évvel ezelõtti kialakulásától, az õskori
barlangrajzoktól kezdve napjaink elsõ-
sorban belgiumi vonatkozású térképésze-
ti alkotásaiig. A kiállítás központi részét
természetesen a XVI. században, Ant-
werpenben alkotó térképszerkesztõ,
Gerardus Mercator életmûve képezte.
Emellett láthattunk egy nagyon alapos
idõszaki kiállítást Antonio Lafreri itáliai
reneszánsz térképkészítõrõl. A múzeum-
látogatást követõen a katolikus egyetemi
központnak számító Leuvenbe látogat-
tunk. Itt az egyetemi könyvtárat néztük
meg. Ennek keretében az egyetemtörté-
neti tárlat mellett láthattunk egy kisebb
térképkiállítást is, majd pedig feljutot-
tunk a fõépület tornyába, ahonnan kiváló
kilátás nyílt a belvárosra. ■
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