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2002. május 28. - A „Finn nemzeti atlasz 100 éve 1899–1999” 

című kiállítás megnyitója az Országos Széchényi Könyvtár 

Térképtárában

RAISZ ÉS KUBA?

Kuba első nemzeti atlasza 1940 és 1950 között?



Keresés a  weben:

•1949

•Atlas de Cuba, szerkesztői: 

Gerardo Canet és Raisz Erwin 

RAISZ ÉS KUBA?



RAISZ ÉS KUBA

Raisz, Erwin Josephus (1893 –1968)

Salvador Massip Valdés (1891–1978)

New yorki Columbia Egyetem: 

Master of Arts (1923) 

Bulletin of the Geological Society of America című szakfolyóirat (1930): „1929 

nyarán a szerző (Raisz) megbízást kapott Salvador Massip professzortól, a 

Havanna Egyetemről, hogy egy nagy méretarányú Kuba térképet készítsen 

topográfiai térképek és más elérhető források felhasználásával…”.



BEVEZETÉS KUBA FÖLDRAJZÁBA

Tankönyv címe: Bevezetés Kuba 

földrajzába – 1. Természetföldrajz)

Szerzők: Dr. Salvador Massip, 

Dr. Sarah E. Ysalgué de Massip 

(földrajzoktató gimnáziumban)

Ábrák készítője: Dr. Raisz Erwin

Megjelenési év: 1942

Terjedelem: 250 oldal 

Ábrák száma: 131 

Szerkezet: Bevezetés, 11 fejezet, 

irodalom- és ábrajegyzék



1942-ben:

Alapfokú oktatás – Kuba földrajza tankönyv 

Közép- és felsőfokú oktatás – nem volt

Eredetileg a tankönyvet 1930-ban nyomtatták 

volna ki. Massip írta:

„A szemléltető diagramokat Dr. Raisz Erwinnek köszönhetjük, 

a Harvard Egyetem Földrajzi Kutató Intézetéből, aki Dr. 

Howard H. Meyerhoff-fal (az Antillákat tanulmányozó jeles 

geomorfológussal) együtt elkísérte a szerzőket különböző 

tanulmányutakra a szigeten 1928 végén és 1929 elején.”

HOGYAN KÉSZÜLT?

A tankönyv ugyanakkor íródott az 1929-es Kuba fiziografikus 

diagramjával!



Raisz négy darab térképrészletet is használt a fiziografikus 

diagramból: Las Villas, Camagüey (két részben) és Oriente 

tájegység.

HOGYAN KÉSZÜLT?

„Las Villast ábrázoló térképrészlet Kuba fiziografikus diagramjából, amit Raisz Erwin 

készített és 1929-ben nyomtatták, hogy a jelenlegi könyvet illusztrálja.”



1930-ban – nyomdában volt a könyv, amikor „olyan okok miatt 

semmisült meg, amelyeket nem érdemes megemlíteni” 

(MASSIP et al., 1942)

A nyomólemezek többsége elveszett –1942-ben újra kellett 

előállítani őket az eredeti ábrák illetve az első próbanyomatok 

felhasználásával.

MIÉRT NEM JELENT MEG 1930-BAN?

„Salvador Massip és Sarah 

Ysalgué elkészült a ’Bevezetés 

Kuba földrajzába’ című 

tankönyvükkel, amit Gerardo 

Machado kormánya megtiltott  

1930-ban…” (ALVAREZ 

CAMPOS DE OLIVEIRA, 

2007).



- A Bevezetés szerint Raisz készítette el az ábrákat: 

RAISZ MUNKÁJA A TANKÖNYVBEN

• Térképek

• Keresztmetszetek

• Tömbszelvények

• Oldalnézeti ábrázolások

• Madártávlati ábrázolások

• Statisztikai diagramok



- Térképek csoportosítása:

RAISZ MUNKÁJA A TANKÖNYVBEN

• Régi térképek reprodukciója (4 db.)

• Az Antillák szigetvilágát ábrázoló áttekintő térkép (1 db.)

• Az egész szigetet ábrázoló térképek (16 db.)

• Bélyegtérképek, amelyek kiválasztott területeket ábrázolnak 

nagyobb méretarányban (11 db.)

• Térképrészletek az 1929-es fiziografikus diagramból (4 db.)



- Tematikus térképek:

Nem teljesen egységesek a szerkesztési alapelvek, például a 

földrajzi koordinátarendszer megadása többféleképpen történik: 

rövid vonalka és szám a keret mentén, fokhálózati vonalak, amelyek 

a szárazföldet nem fedik ki illetve olyan tematikus térképek is 

vannak, amelyeken nincs megadva a földrajzi fokhálózat.

RAISZ MUNKÁJA A TANKÖNYVBEN



- 11 db. bélyegtérkép, ebből 9 db. Raisz műve:

• Méretarány 1: 125 000 (érték + aránymérték)

• Vízfelületek ábrázolása: a parttal párhuzamos görbe 

vonalakkal

• Kézzel írt földrajzi nevek

RAISZ MUNKÁJA A TANKÖNYVBEN



- 2 db. bélyegtérkép nem Raisz műve:

RAISZ MUNKÁJA A TANKÖNYVBEN

• Santiago de Cuba-öböl (81. ábra, 163. o.)

• Guantánamói-öböl (84. ábra, 166. o.)



- 60 db. tömbszelvény, oldalnézeti- és madártávlati ábrázolás: 

RAISZ MUNKÁJA A TANKÖNYVBEN



- 60 db. tömbszelvény, oldalnézeti- és madártávlati ábrázolás: 

4 db. szelvény külön melléklet lett volna… 

RAISZ MUNKÁJA A TANKÖNYVBEN



- 60 db. tömbszelvény, oldalnézeti- és madártávlati ábrázolás: 

7 db. összehajtogatott melléklet 

RAISZ MUNKÁJA A TANKÖNYVBEN



- 60 db. tömbszelvény, oldalnézeti- és madártávlati ábrázolás: 

7 db. összehajtogatott melléklet 

RAISZ MUNKÁJA A TANKÖNYVBEN



- 60 db. tömbszelvény, oldalnézeti- és madártávlati ábrázolás: 

1 db. nem Raisz eredeti műve (Hill, 1895, angol szöveg)

RAISZ MUNKÁJA A TANKÖNYVBEN



- Háromféle változatban szerepel Raisz aláírása néhány 

ábrában:

• E. J. R. 

• Raisz

• „Por el Dr. Erwin Raisz”

RAISZ MUNKÁJA A TANKÖNYVBEN



- A tankönyv híre túllépte az ország határait és több 

nemzetközileg elismert tudományos folyóiratban kritikák 

jelentek meg róla. 

A TANKÖNYV NEMZETKÖZI VISSZAHANGJA

The Geographical Journal  3/4

(1945. március-április):

„A tájak leírását illusztrálja a 

nagyszámú, csodálatra méltó 

tömbszelvény és ábra, amit Dr. 

Erwin Raisz készített, illetve sok 

fénykép. A könyv megjelenése előtt 

friss földrajzi információt Kubáról 

csak elszórtan lehetett megtalálni 

szakfolyóiratokban és nagyon 

hasznos, hogy egy részletes 

természetföldrajzi beszámoló 

készült erről a fontos szigetről…”



- Raisz Erwin – 31 évig szorosan együttműködött kubai 

földrajzkutatókkal és térképészekkel

BEFEJEZÉSÜL…

Mapa de los paisajes de Cuba (Canet-Raisz,1945)

Atlas de Cuba (Canet-Raisz,1949)

Geografía de Cuba

(Marrero-Canet,1945)
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