
126  KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL

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.
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és Tobias Timm Falsche Bilder, Echtes Geld 

(Hamis képek, valódi pénz) cím_ új könyvét. A 
m_kincspiac második világháború utáni törté-

netének legnagyobb képhamisítási botrányában 
ugyanis épp a multimilliomosokat károsították 
meg. Hogy ártott-e ez nekik számottevQ mér-
tékben? Aligha. A közvélekedés szerint még 
álmukban is gyarapodik a vagyonuk, kihasz-

nálják az adóelkerülési lehetQségeket és ott 
fektetnek be, ahol hozamot remélnek. A fest-
ményekbe való befektetés pedig kit_nQ lehetQ-

ségnek bizonyult még a 2009-es év világméret_ 
gazdasági összeomlása után is. ElképesztQen 
drága m_kincsek pihennek a svájci bankok sötét 
trezorjaiban, arra várva, hogy újra eladják Qket 
anélkül, hogy közben bármikor is nyilvánosság-

ra kerülnének. A haszonkulcs felsQ határa pedig 
a csillagos ég...

Míg az államkincstár legtöbbször üres kézzel 
távozik, mindenki, aki ezt a piacot kiszol-
gálja – galériák, aukciósházak, közvetítQk és 
értékbecslQk – busás jutalékokkal mehet haza. 
A pénz iránti vágy fáján pedig sokféle rügy 
fakad: a b_nözQk fantáziája szinte határtalan, 
így nem meglepQ, hogy bQven akadnak köztük 
olyanok is, akik a m_kincspiacon forgó óriási 
összegekbQl szeretnének maguknak kiszakítani 
egy darabkát...

Wolfgang Beltracchi festQm_vész már 30 
éve tevékenykedik ezen a piacon. Feleségével, 
Helenével, sógornQjével Jeanette-tel és üzlet-
társával, Otto Schulte-Kellinghaus-szal együtt 
pontosan tudta, hogyan használja ki a piaci esé-

lyeket. Amíg az ember betart néhány szabályt, 
addig az üzlet tulajdonképp kockázat nélkül 
szolgálja a hamisítóbanda érdekét. Egy olyan 
környezetben, ahol a diszkréció a legfQbb pa-

rancsolat, ahol a milliárdos vagyonokkal rendel-
kezQ vásárlók névtelenek szeretnének maradni, 
s ahol a hamisítványokként azonosított festmé-

nyek egyszer_en visszakerülnek a felajánlóhoz 
anélkül, hogy neki feljelentéssel kellene szá-

molnia, igazán megér egy próbálkozást, hogy az 
ember legalább egy kísérletet tegyen.

Lássuk hogyan is m_ködik a dolog: vegyünk 
egy rutinos m_vészt, aki ért a festéshez és is-

meri azokat a technikákat, szakmai fogásokat, 
amelyek segítségével régi, a lehetQ legkorh_bb 

képkeretekbe foglalt vásznakra festve elké-

szítheti az eredetihez megszólalásig hasonlító 
hamisítványt. Keressünk másodvonalbeli, már 
nem élQ újkori festQket. Válasszuk ki olyan 
elt_nt festmények címét, amelyeket a festmény-

nyilvántartásokban többnyire ábra nélkül tün-

tetnek fel. Aztán kerítsünk egy elismert, nagy 
szakértelemmel rendelkezQ m_vészettörténészt, 
aki eredeti m_ként azonosítja az elkészült ha-

misítványt. S ezzel az üzlet már szinte sínen 
is van...

Koldehoff és Timm, a Zeit két újságírója 
több nézQpontból és szórakoztató módon vették 
górcsQ alá az évszázad képhamisítási botrányát. 
Aprólékos pontossággal hoztak napvilágra té-

nyeket. Stílusuk tényszer_ és, így az olvasó 
szabadon alakíthatja ki a saját véleményét. 
Amellett, hogy megismerjük a perbe fogott csa-

lók, a „Beltracchi-banda” tagjainak életrajzát, 
megtudhatunk mindent arról is, hogy mi játszó-

dik le a m_vészettel való üzlet színfalai mögött. 
Olvashatunk a gy_jtQkrQl, a múzeumokról, az 
aukciósházakról, a galériákról és a m_vészettör-
ténészekrQl. Az utóbbiaknak kulcsszerep jut az 
üzletben: nekik gyakran elég egy fénykép vagy 
a m_ tanulmányozása fél órán keresztül ahhoz, 
hogy egy-egy képrQl ítéletet alkothassanak. Az 
Q szavuk számít, s ha véleményük kedvezQ, 
biztosra vehetQ a m_ értékének növekedése – 
még akkor is, ha történetesen hamisítványról 
van szó.

Wolfgang Beltracchinak, a monumentális 
csalás mögött álló férfinak nevetségesen kevés, 
mindössze hat évet kell eltöltenie rács mögött. 
A kölni tartományi bíróságon lefolytatott eljárás 
2011 Qszén kilenc nap után ítélethozatallal véget 
ért. A festQm_vész végül 14 képrQl ismerte el, 
hogy azok általa készített hamisítványok. Hogy 
mennyi lehet még ezeken kívül forgalomban és 
hányat lehet néhány év múlva ismét piacra dob-

ni, arról bölcsen hallgatott – híven a jelszóhoz, 
miszerint a diszkréció mindenek felett...

Bár a bírósági tárgyalás ideje alatt a Beltracchi 
név „az évszázad hamisítójaként” nyert bizo-

nyos mérték_ médiafigyelmet, késQbb ugyan-

ilyen könnyen feledésbe is merült. Valószín_leg 
más hamisítók már rég elfoglalták a helyét a 
mindennapi üzletben, ahol a befektetQk mohó-
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sága a hozamok iránt éppolyan nagy, mint annak 
az esélye, hogy ezen jókora summát keressenek. 
Hogy vajon a m_kereskedelemnek tényleg elég 
komoly kívánsága az, hogy a magukat felfedni 
nem kívánó üzletfeleknek nagyobb biztonságot 
nyújtson? Hogy sikerül-e az üzletben szereplQ 
minden résztvevQvel egy erre vonatkozó „m_-
kincs-kereskedelmi kódexet” (lásd 225. oldal) 
aláíratniuk? Ki tudja...

A könyv egy 84 festményt tartalmazó lis-
tával ér véget, amely tartalmazza „Wolfgang 
Beltracchi m_veit, saját tulajdonából vagy kör-
nyezetébQl.” A 84 kép között szerepel az a 14 
munka, melyekrQl maga Beltracchi is elismerte, 

hogy azok általa készített hamisítványok és sze-
repeltek a büntetQeljárásban is. Megtalálhatjuk 
köztük azokat a képeket is, amelyeket az el-
évülési idQ (10 év) miatt már nem lehetett bi-
zonyítékként felhasználni, továbbá azt a számos 
festményt, amelyekkel kapcsolatban Beltracchi 
nem akart vallomást tenni.

A Beltracchi-esettel kapcsolatos kutatásaikért 
Stefan Koldehoff és Tobias Timm elnyerte a 
Prix Annette Giacometti díjat, illetve megkap-
ták a kritikai újságírásért járó 2012-es Otto 
Brenner Díjat is.

(Buecherrezensionen.org)
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