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REGuLy ANTAL KARToanÁFlAl- Énoerleí

Reguly Antal, a sokoldal magyar tudós a fiildrajz és a térképészet teriiletén is maradandót alkotott.

A XlX, század k zepén az európai ember számára addig jórészt ismeretlennek számító északi-uráli

vidékekr I hozott tij információkat. A terepifelvéteIezésének eredményeként elkésziilt térképvázlatai

és részIetes UráI-térképe révén a zirci szii|etésíi fiatalember egy csapásra a nemzetkiizileg jegyzett

kartog ráfusok ktizé emelkedett.

is jelent s mennyiségíí és min ségíí
anyagot gyíijtótt cissze, amelyet az
oroszországt tudományos korok is
ftagyra értékeltek. A térk épvázlatok
megraj z,olását Reguly két okbÓl is
sztikségesnek látta. Egyr észt a tere-
pen ínozogva nagyon harnar szem-
bestilt az uráIt tertiletekr 1 addig
megjelent térképek hiányosságai-
val, pontatlanság aival, és mind-
ezeket javítant kív ánta. Másrészt -
és ami a legfontosabb az áItala
feljegyzett nyelvészeti és néprajzt

Reguly a manysi Alekszej Kaszimovot az Eszaki-Szoszva
folyóhoz kapcsol dó térképvázlatának címében is megnevezte

,,:l.:,ii,, magyarok nyelvrokonságát
. ii,' 

'i. t 
"áiO 

Reguíy az egyedír-
;,l , ' 

,,j,,, 

^I 
térkép ezését a Szí3,-

kebb értelemben vett uráIt és nyu-
gat-szibériai utazása idején, 1843
' sze és 1845 tavasza kozott hajtot-
ta végre. Terepi tevékenységének
els dleges .élja a helyi slakos né-
pek korébenv gzett nyelvészeti és
néprajzt szempont adatgyííjtés
volt, a térképezéssel csupán mun-
kálának kiegés zítése gyanánt fog-
lalkozott. Ugyanakkor ezen a téren

inform áct kat igvek ezett a fóldr ajzt
térben is elhel;.,e zni, ennek pedig
leglátványosabb form ála a térkép.
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Reguly a térképe zést rnér' eszkozók
nélku1, mindossze szefi[nórték sze-
rint, a terepi objektumok egyrnáshoz
képest tórtén felvételezésével vé-
gezte. Kezdetben még nem voltak
olyan szándékai, hogy az uráIi vidé-
kek átfog szemléltetésével egy
egész térkép ethozzon létre. Mindig
csak az el tte áII kisebb tertiletré-
szek - tobbnyire egy-eg;r íolyósza-
kasz vagy hegycsoport leírására
torekedett. A ftatalutazo a foldrajzi
adatok at részben a sa3át megfigyelései

Az Urál hegység legmagasabb r
észe a ,,Kar-te Nro ll." térképvázlaton
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alaplán, részben pedig a helyi lakosok
kozléseire tárnaszkodva 1egyezte fel.
hz adatgyíljtés eredményesség éhez
nagyban hozzájárultak Re g uly e gyóni
képességei és jellembeli tulajdonságai,
valamint az a tény, hogy nem gyar-
matosít szán ékkal érkezett. Szorgal-
rnánakós kivételes nyelvérzékének k -
szónhet! en mindentitt konnyedén
meg tudta rnagát értetni a helyiekkel.
Kiváló kapcsolatteremt képességéb 1
ered en gyorsan elnyert e az slakosok
bízalrnát, akik készségesen osztottak
meg vele minden inforrnáci t, és ami-
ben csak tudtak, a segítségére voltak.
Regulynak szokása volt, hogy a

felvételez' munkálatokhoz mindig
alapos felkésztilést kóvet en fogott
hozzá. A nagyobb teleptiléseken
td zve részletesen tanulmányozta a

rendelkezésére áII fóldraj zt és karto-
gráf lat anyagokat, tov ábbá igyeke-
zett olyan embereknél tudako z dnt,
akik korább arl - ha csak érintl lege-
sen is - rnát megfordultak az áItala
bejárni kívánt vidékeken. Reguly az
eI zetesen megsz erzett ismeretek bir-
tokában az slakos adatkozl knek
rnár el re megfo galrnazott, konkrét
kérdéseket tudott feltennt az egyes
terepelemek elhelyezkedésóvel krp-
csolatban, mindezjelent sen megno-
velte munkáj ának hatékonyságát.

A írragyar utaz egyik legfonto-
sabb adatkozl je volt a Reguly
munk ásságát bemutató sorozatunk
bevezet cikkében is megemlített -
Bahtyiár, a tapasztalt manysi vadász,
aki els sorban a nyelvi és néprajzita-
nulmányaiban mííkodott kozre, de
tobb esetben topogr áf iaí adatokat is

szolgáItatott. Fontos segítséget

nagy tekintéIy óslakos, a kitíín ,
helyismerettel rendelkez Alekszej
Kaszimov. Reguly az Ivgyel folyo
mellett ót napig látta 't vendég 1,

hogy kikérdezze az UráI északt részé-
nek telep léseir 1, magaslatatr I és
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A Reg u ly-térkép keretvonalának határai
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GULYÁS ZOLTÁN

REGULY ANTAL TÉRKÉPÉSZErI
MuNxÁssÁce

curvÁs zorrÁm
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Reguly Antal M zeum és
Nópi Kézm ves Alkotóház

Zirc,2019

Reguly Antal M zeum és
Népi Kézmiives Alkotóház

zfuc,2ol|

x xvvg=nnurnró
.Jíllfuc 6-é+ árw, a n gryd.odi*áelwe!ébcí, nrutgtták be szerzónk, Gulyás Zdtin Reguly Anbl térképészeli munkássaga cím{t

' 
kiirry{t,qrely mindén oddginél Éazhtosebüen tárgprdja amagyatutazó orosrorczagi trét|ópezés n k t{irtéu {ét. A szerz nom.

,' *-i c@ a,e vab nórrv rc.*ato. t*re póa óc re-pi nl.tat.,it, hanem egyutta| ettesrnitt. .rok korszerii feldolgozását ls.

, A zird Begdy*ahl Hezqqq És }#É }(érmilves Al@l,fu kiadásórban rnsgjebrtt hifuvpotb k nyv a ezólesebb kiiziinseg számára
. is isme#é eori iebs tudáelnk katogrrffiai hasyatétát.

folyóiról. Az LJIáI legmagasabb hanti halászok, akik folyóik minden távolság gyalog vagy rénszarvasokkal
hegyeinek vidékén, a mai egyes szakaszát megki.ilónboztették, megtéve, továbbáanyái,'szivagyté-
Naiodnaja hegycs cs térségében Re- és ezeket kiilón elnevezéssel illették. li napi távolság, a sziirkiileti vagy eb-
guly meglehetósen sok topográfiai is- Reguly kérésére a part menti homok- ugatáji távolsis (ame!{s a kutyauga-
ineretet tudott meg Tjobingtl, a baleralzolták,majdrészletesenismer- táselhallatszik)mindolyanmeghatá-
kórnyók legtehet sebb emberének tették a vízfolyások futásítrányát. tozások, amelyek megfelel értelme-
számító manysitól. A helyiekt l szár- Reguly térképez munkáját neheít- zése az európai ember szárnára nern
rnaz6 adatkózlések jelent sége to- tette, hogy a helyiek kórében óssze- volt egpzeríí feladat. További nehéz-
yábbi példákban is megmutatkozik. gyqitótt távolságadatok nem mindis séget okozot!, hogy a távolságok ily
Az Psiaki-Szoszva és az Ob folyók rendelkeztek határozott mérték- módon tortén rnegadása nagyban
felvételéhez nagyban hozzájárvltak a egységgel. Egy egész vagy félnapi figgóttazadatkózl szemáyek egyéni

AZ URÁL LEGMAGA ABB RÉ8ZE
* ies,dyffiffi;;;ill;"Jreiiói"rn++rn * tii.tén.#nm kiemolt jelen6seggel bír. A m4!ar utazó volr ugyanis az elsó,

ffi 4 slakoqok elmondásai aladán a pqltos hélyén, vagyl a rmi Narodnaja (tE95 m) cstlmrrál ábtázglta az Urál legmagasobb

* részót a lregydáno egészére nézve, Reguly az qyik térképvázlalán nemeliil iegyezte fel, hogy ,,hier ist der lJral am hi5chsterf',

Kalésp kiiriamert, hogy fugrr nevét mpjainkban egy :l7ít mébr magas hegycs cs is viseli a Sarkktizeli-Urálban, 1990 nyarán_egy

szqd#mrywlGz gssílísródtudományosexpedícióirddtazUrálba,anepnsktagjaijrilius30-áníinnepélyeskeretekk r Éaz
addlg nevtden csricsníl egy k&akáslrq r gzítvo elhelyerté.lt a Magyar Tudományos Akadómia orosz és magyar nyelv enrkáktábF

ffi * &g 7+s es * ad|mk ns,ré$n}vataloma ia beiesy zték - redvdt élpontnak szánlt az urái hegy,níszó turisták k irében,
.., 1. {$
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felfogásától. Reguly a ktilonféIé kóz-
lésekb I szárrnaz adatokat ossze-
vetve igyekezett rnegáIlapitanl az
utak tényleges hosszát. A munka
szempontj ából soka t számitott, hogy
Reguly olyan slakosokkal is taláI-
kozott, akik a távolságokat verczt-
ben is ki tudták fejeznt.
Reguly az utazása idején mindvégig

rendszeresen végzett fóI&ajzi mun-
kálatokat. A térkép ezés eredménye-
ként elkésztilt nyolc kéziratos terepi
v ázlata a Reguly-ha g yaték részeként
rnarudt fenn, és napjainkbanazMTA
Konyvtár és Informácí s Kozpont
Kézirattárában és Régi Kónyvek
Gyííjteményében lelhet fel.

& fug&e&pm&wm **&e"kmp

tr wffiffi&fuqp&gfuwm

Miután Reguly az uráIt utazásából, il-
letve az azt kóvet Volga-vidéki gyíy
t tlár I 1846 augusztusában vissza-
tért Szentp étervárra, 

" 
h.ly, tudomá-

nyos kórók részér'I Karl Baer (1792-
1876) és Friedrich Georg Struve
(1793-1864) akadémikusok az egy
évvel korábban megalapított Orosz
Fóldrajzi Társaság képviseletében
felkérték, hogy dolg ozza fel náluk az
utazása során gyíljtótt fóldrajzi anya-
gokat, és állítsa cjssze azLJráI északtré-
szének els alapos térképét. Reguly
készségesen elfogadta a felkérést, és

hozzáfogott a feldolg ozási munkála-
tokhoz. Ennek eredményeként kész lt
elakéziratos térképe, valamint a Peter
Kóppen (1793-1864) akadémikusnak
irt levele, amü valóságos tudomá-
nyos tanulmány, és egytittal a térkép-
hez fí1z d ínagyarázatokat tartal-
íIlazza. A térképet nég ugyanabban
az évben k nyomatos formában sok-
szorosították Szentp éterváron.
A meglehet sen nagy teriiletet be-

rnutat , 1, : 1,_ 250 000 rnéretarányil
térkép tartalrnt r észét kép ezí a telepti-
lések és a fontosabb utak ábtázolása,
tovább á a kulóníéle etnikumok lakó-
teriiletét jelól határvonalak. Ugyaíl-
csak vonalak szemléltetik a fóIdrníí-
velés, az áIlattenyésztés és bizonyos
nóvényfajok teriileti kiterjedésének
határait Reguly 

^ 
saját tvonalát is

berajzolta, az ahhoz kapcsolódó dátu-
mokkal egytitt. A térképlapon betét-
ként egy melléktérkép is helyet ka-
pott, amely az Urál hegység legíIla-
gasabb csricsainak vidékét nagyobb
rnér etar ányban mut atj a be.

Reguly térképe napjainkban négy
kiilonb óz' változatban ismeretes.
Az eredeti kézíratos térképet ína is
készítésének helyszínén, Szentp étewá-
ron 'rzk. A k nyomatos térkép egy
példánya a terepi vázlatokkal egyiitt
Budapesten található meg. A XX . szá-
zadban Magyarországon a térkép-
nek két további, kisebbitett méretí3
kiadása is napviIágot látott.

-* g-k#px maemfumfu wweerc

#wg-tt-a&wgg*r#v,wk

A XIX. századt orosz kartográftajeles
alkotásai kózótt tóbb olyan tórkép is ta-
IáIhat . amelyek készit i kózvetlentil
hasznosították Reguly fóIdralzi ós tér-
képészeti eredményeit . hz Ernst FIoÉ
mann (1B01-1B7! ezredes vezetésóvel
1B47-IB4B-ban megvalósított északt-
uráLl, expedící szárnára a Reguly-tér-
kép nem csupán a terepi tájékoz dást
segítette, haneííla saját tórképiik ossze-
áIlításához is nagyban hozzájárult.
Reguly fóIdrajzt anyagax ugyancsak
nagy eredményességgel hasznáIta a
rnár említett Kóppen az Europai-
Oroszország 1851-ben megjelent 

".p-rajzt térképének megalkotásához.
A szerz az észak-uráI:,tertiletekre néz-
ve Regulytól vette át a topográftattn-
forrnációkat és az ottani ,.p.k lakóte-
niletét jelz határokat. Vlag)nírur
Iszlavin (1BlB-lB95) etnográfus, a cátt
fóldmíível&"gy, minisztérium tiszwise-
I je a szarnojédek éIetét bemutató kóny-
véhez mellékelt térképen a tundra keleti
oldalát - a íIlagyar utaz valvaló szemé-
lyes ismeretségének koszónhet en
Reguly térképe alapján ralzolta meg
Reguly térképi munkáinak legt,óbb

jelent sége ab séges névanyagban rej-
lik: a terept vázlatok osszesen 2279,
akéztratos térkép pedig mintegy 2000
lilologiai adatot fóIdralzi neveket,
rnagyaráz rnegírásokat és távolság-
adatokat - tarta7rnaz. Reguly térképes
névgyííjtése ttór' és egyedi telesít-
mény, mivel az adatk zr í révén a te-
repelemek elnevezéseit sok esetben
olyan nyelveken jegyezte fel, amelyek
akkorib an rnég nem rendelke ztek írás-
beliséggel. Ennél fogva ezek az akotá-
sok rnég rnanapság is rendkívtil értékes,
els kézb: I szárrnaz források az uráls,

vidékekhezkapcsolódó f ilologiai és tór-
téneti-fóldr alzí kutatások szárnára.

GurvÁs ZorrÁN
térképész, Reguly Antal M zeum

és IIépi Kézmiiues Alkotóház, Zirc

szerkeszti:
GnÉrsv LÁszró

NAT
A címbeli betíszót sokan ismerik, els -
sorban a pedagógusok. A nemzeti alap-
tantern lvan sz , amelyet áItalános fo-
galomként kis kezd betí3vel írhatunk,
de hivatalos dokumentumként r.rrát

ílrrgy kezd betírs: IJemzeti alaptanteru.
yttáta bocsátották a kózoktatásunkat
m{dan meghatároz j váItozatot,
amely számos rijdons ágot taftaLrnaz.
Ismerkeütink meg a pedag gia szalg
nyelvének néIÁny s{ átos klfejezésével!
A mai iskolaiigy fontos cólként Intá-

rozza meg a lemorzsoló dás csókkentését.
A régebbi keletíí lemorzsolódás f' név a
koznyelv vagy a szakzsargon metafori-
kus, képszeríí eleme, zz alaptantervben
is szerepl hivatalos forma viszont: ko-
rai kkolaelhagyás, illet le g uégzettség nél-

kali iskolaelhagyás. Az utóbbi kett mu-
tatjaa szaknyelvek f jellegzetess égét, a

ktfejezend jelentéstartalom pontos -
a kóznyelv t v áItozatnáI bonyolultabb -
meghatfuozását. Kulcsfogalom az él-

ménypedagógia, amely az tlj dokumen-
tum szerint aktíu tanulást és multidisz-
ciplin áris órákat feltéte|ez.

Részletesen foglalkozrk az aLaptan-
terv az atipikusan fejl d , másképpen a

kalanleges bánásmódot tgényl tanulók
nevelésével. Ebbe a kateg rÁba tartoz-
nak a sajátos neuelési wénryiiés a beilJes*e-
dési, tanulási és magatartási nehézségekkel

kazd(í tanulók Mindkét kórifirás ííaa
rnár elfogadott szakktfejezés. Lz egy-
szeríkég kedvéért a pedagógusok betíí-
sz í forrnájukat InsznáIlák: S^// és

BTM (rrrgy BTMI$, péIdáuI esení-s,

bétéem-es gyerek. hz alap anterv elkiiló-
níti a kiemelten tehetséges tanulókkategó-

qát is. Mindezek alapján eI iqa a tan-
terv a tanulói sokfélesés írsyrlembeuételét
és a személyre szabott neuelé*,. A módsze-
rek - maijeIz velegyiitt: a tanulástámo-

gató módszerek - kózótt el kel h.ly.t
foglal el a ffierenciáltfejlesztés heterogen

tanulócsoportokban (DFHD. A tanulói
sokíéleség az egy tt neuelés két forr"ájá-
val, az integrált és az inkluzíu rn dszerrel
kezelhet a legjobban. Az el bbi a
'beilles zt', az ut bbi az'elfogad,befo-
gad' szavakkal jelleme zhet .

ZlrtrÁrun ÁnpÁp
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