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a katonai parancsnokokkal szemben, ám nem 
habozott ha Nagy-Britannia katonai erejét kellett 
igénybe vennie ahhoz, hogy elérje céljait.

Az olvasó idQnként úgy érezheti, hogy a 
szerzQ által közölt információmennyiség és 
néhány mellékszereplQrQl közölt életrajzi rész-

letek inkább homályosítják, mintsem élesítenék 
a képet a könyv középpontjában álló emberrQl. 
Az életrajz túlnyomó része Raffles korai ka-

landjaival foglalkozik, míg legnagyobb sikere 
– Szingapúr – sokkal kevesebb oldalt kap. 
Tekintettel arra, hogy rendkívül kevés életraj-
zunk van RafflesrQl, biztosak lehetünk benne, 
hogy Victoria Glendinning kit_nQ könyve mér-
tékadó lesz a jövQbeli próbálkozások számára.

(The Asian Review of Books)

John Wilwol

Térképtörténet – kicsit másképp

Simon Garfield „On The Map. A Mind-
Expanding Exploration Of The Way The World 
Looks” cím_ könyvének ismertetése

2012 szeptemberében az Apple úgy döntött, hogy 
a cég által gyártott iPhone-okon és iPadeken 
alkalmazott iOS operációs rendszer aktuális fris-
sítésekor a Google Maps térképapplikációt saját 
fejlesztés_ alkalmazásával, az Apple Maps-szal 
váltja fel. A döntés azonban finoman fogalmaz-

va sem bizonyult szerencsésnek: a több sebbQl 
is vérzQ és meglehetQsen megbízhatatlan Apple 
Maps-ot alig három hónap leforgása alatt olyan 
sok kritika és támadás érte, hogy az Apple végül 
decemberben – miután nyilvánosan bocsánatot 
kért a felhasználóktól és szép csöndben felmon-

dott a fiaskóért felelQsnek ítélt munkatársainak – a 
soron következQ iOS-frissítéskor „visszaköltöztet-
te” a Google Maps applikációt.

S hogy mi köze van mindennek a térképtörté-

nethez? Nos, amellett, hogy a kommunikációs és 
információs technológia két titánjának összecsa-

pása rávilágít arra, milyen hatalmasak a tétek nap-

jaink térképüzletében, az eset arra is bizonyítékul 
szolgálhat, hogy – ahogy azt Simon Garfield is 
megfogalmazza On the Map: A Mind-Expanding 
Exploration of the Way the World Looks cím_ 
gyönyör_en megírt új könyvében – globalizálódó 
világunkban egyre inkább felértékelQdik a részletes 
és pontos térképek szerepe. Elég csak arra gondol-
nunk, mennyire hasznos, sQt szinte nélkülözhetetlen 
segítség egy megbízható térkép – legyen az akár 
hagyományos, akár elektronikus – ha mondjuk egy 
másik városba vagy országba autózunk, vagy egy 
számunkra ismeretlen nagyvárosban szeretnénk 
kiigazodni. Akár azt is mondhatnánk, hogy napja-

inkban egy jó térkép ugyanolyan fontos számunkra, 
mint amilyen egykor, a nagy földrajzi felfedezések 
és a spanyol konkvisztádorok korában volt gaz-

dája számára: féltve Qrzött és nagy becsben tartott 
vagyontárgy, amely megmutatja az Újvilág (azaz 
Amerika) és India kincsei felé vezetQ utat...

Bár az On the Map is végigkalauzolja az olvasót 
a térképészet történetén, a könyv sokkal inkább te-

kinthetQ olyan érdekes anekdoták gy_jteményének, 
melyek segítségével betekintést nyerhetünk abba, 
hogyan formálják már QsidQktQl kezdve a térképek 
az emberi kultúrát, sQt a nyelvet is. A középkori 
térképeken például gyakorta nem az északi, hanem 
a keleti irány (orient) került a térkép tetejére; az 
angol nyelvben így honosodott meg az orientation 

(tájolás, iránymutatás) szó. A guidebook (útikönyv, 
útikalauz) szót Lord Byron, a 19. századi brit köl-
tQóriás népszer_sítette Don Juan cím_ komikus 
eposzában. Garfield könyvébQl kiderül, hogy az 
elsQ puzzle-szer_ kirakós játék alapja egy térkép 
volt, a magyarra rivaldafénynek vagy reflektorfény-

nek fordított limelight szó eredete pedig szintén a 
térképészettel, a földméréssel függ össze. Amikor 
ugyanis egy darabka kalcium-karbonátot (angolul: 
lime) hidrogénlánggal izzítunk, olyan erQs fényt 
(angolul: light) bocsát ki magából, ami még rossz 
idQben is messzirQl látható.

A térképek nem csak arra jók, hogy segítsenek 
bennünket eligazodni a számunkra ismeretlen 
helyeken. A Haldinghami Richard által rajzolt 
herefordi világtérkép (Mappa Mundi), a 13. szá-

zadi angol kolostorkartográfia gyönyör_ darabja 
például egyben „térkép-kalauz az írástudatlan 
tömegek számára a keresztény élethez.” A 16. 
századi Velencében készült térképeknek az is 
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célja, hogy a városköztársaság kormányzati és 
pénzügyi erejének „szilárd és megcáfolhatatlan” 
bizonyítékát tárják mindenki elé, aki a térképre 
pillant. Dr. John Snow térképek segítségével kö-

vette nyomon az 1854-es londoni kolerajárvány 
alakulását, s megfigyelései alapján bebizonyo-

sodott, hogy a kolerát nem a város levegQjé-

ben terjedQ miazma, hanem a fertQzött ivóvíz 
okozza. A felismerés egyik alapjává vált a lon-

doni szennyvízcsatorna-rendszer kiépítésének, 
amelynek segítségével végül megakadályoz-

hatták, hogy a város szennyvize beszivárogjon 
az ivóvízforrásokba és újabb kolerajárványokat 
okozzon, így nem csak számtalan ember életét 
sikerült megmenteni, de nagyban hozzájárultak 
a nagyvárosi életminQség javításához is.

A könyvet olvasva világossá válik számunkra 
az a nosztalgia, melyet az On the Map szerzQje 
érez a durva papírra nyomott, gyakorlatilag ösz-

szehajthatatlan térképek korának régmúlt napjai 
után. Ne gondoljuk azonban, hogy Garfield 
egyfajta modern luddita, az ipari forradalom 
géprombolóinak kései utóda lenne. Az össze-

tett, modern térképészeti technológiát éppoly 
tisztán és világosan mutatja be olvasóinak, 
mint a klasszikus térképészeti problémákat. 
Bárki könnyen megértheti, hogy mi okozta 
Gerardus Mercator számára a legfQbb gondot 
(hogyan ábrázoljuk a síkon torzításmentesen a 
gömbfelületen található alakzatokat), ha elvégzi 
a következQ egyszer_ kísérletet. Vegyünk egy 
„teniszlabdát, rajzoljuk rá vázlatosan a konti-
nenseket, majd vágjuk ketté. Ejtsünk néhány 
további bemetszést a két félgömbön és lapítsuk 
ki Qket.” Látni fogjuk, hogy a síkban kicsit 
másképp látszanak az alakzatok, mint ahogy azt 
korábban a gömbfelületen érzékeltük.

A szerzQ több, a térképekkel, illetve a térké-

pészettel kapcsolatos tévhitrQl is lerántja a lep-

let. Nem igaz például, hogy a nQk nem lennének 
képesek éppolyan jól olvasni a térképeket, mint 
a férfiak. Egyszer_en csak arról van szó, hogy 
a nQk másképp dolgozzák fel a térképen talál-
ható információkat. A térképeket a történelem 
során leginkább férfiak készítették és többnyire 
férfiak számára készültek. Ha egy városban 
szeretnénk eligazodni a kezünkben tartott térkép 
segítségével, a férfiaknak által használt kognitív 

stratégiákhoz sokkal jobban illik, ha a kezükben 
tartott kétdimenziós ábrázolás információit kö-

vetik, míg a nQk inkább maguk köré, a környe-

zetükre figyelve próbálnak tájékozódni.
A térképeken található felfedezetlen területe-

ket jelölQ fehér foltok a térképészek legádázabb 
ellenségei, viszont szinte ellenállhatatlan erQvel 
vonzzák a felfedezQket. A „terra incognita” felfe-

dezése utáni vágy azonban utóbb néha sokkal ér-
dekesebbnek bizonyul, mint a megismerést, a fel-
fedezést kísérQ bizonyosság. Talán maga Lewis 
és Clark is így érzett egykor. Az általuk vezetett 
FelfedezQtestület avagy FelfedezQhadtest (Corps 
of Discovery) transzkontinentális expedíciója 
1804 májusában az Egyesült Államok akkori 
keleti határáról indulva 1805 végére érkezett meg 
a Csendes-óceán partjára. Amikor az expedíció 
vezetQi esténként „papírra vetették aznapi felfe-

dezéseiket, talán egy csöppnyi csalódottsággal 
teszik, mintha utazásuk eredményeivel lerombol-
nák a nagy amerikai álmok egyikét.”

Garfield szerint a térképek ma sem veszí-
tettek egykori vonzerejükbQl. „A nagyméret_ 
térképek, s különösen a világtérképek egyik leg-

vonzóbb tulajdonsága például az – írja a szerzQ 
–, hogy minden utazás megvalósíthatónak lát-
szik. A herefordi térképre nézve például még a 
legfélelmetesebb fenevadak is megszelídíthetQ-

nek t_nnek, s úgy érezzük, hogy egy jó hajóval 
a Paradicsomon14 kívül bárhová elhajózhatunk.”

(National Public Radio Books)

Képhamisítók és multimilliomosok

Stefan Koldehoff – Tobias Timm „Falsche Bilder, 
Echtes Geld. Der Fälschercoup des Jahrhunderts 
– und wer alles daran verdiente” cím_ könyvének 
ismertetése (Galiani Kiadó 2012, 275 oldal)

Talán egy kis kárörömöt is érez az ember, mi-
után elolvasta a két újságíró, Stefan Koldehoff 

14 A középkori O–T térképeken az ismert világon 
kívül a bibliai Paradicsomot is ábrázolták.


