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Mentális térképek elméletben és gyakorlatban

A mentális térkép fogalma és a módszer alkalmazási területei

A társadalomföldrajz egyik irányzata, a behaviorista geográfia már évtizedekkel ezelőtt a szubjektív 
térérzékelésre irányította a figyelmet. Az elmélet lényege az, hogy nem a tér objektív szerkezete 
határozza meg az emberek viselkedését, környezetükkel kapcsolatos véleményét, cselekedeteit, hanem az, 
amilyennek azt saját maguk látják (KiSS J. – baJmócy P. 1996). A külvilágnak ezt a fajta tudati leképeződését 
a szakirodalom kognitív térképezésnek hívja, melynek első hazai összefoglalása, szélesebb körrel való 
megismertetése Cséfalvay Zoltán nevéhez (1990) fűződik. Az információkból – azok felszínre hozása után 
– valódi térképeket készíthetünk, melyeket mentális térképnek („mental map”) nevezünk. Ezek mutatják 
a vizsgált személy(ek) látásmódját, véleményét, illetve egy társadalmi csoportnak a környezetéről alkotott 
tudati képét.

 A mentális térképek segítségével végzett vizsgálatok napjainkban újra reneszánszukat élik, a módszert a 
környezetpszichológia mellett a turizmus és a településkutatás szakemberei is felfedezték. Az alkalmazási 
területek sokféleségének köszönhetően az utóbbi évtizedben a mental map-ek a legkülönfélébb 
elemzésekben jelentek meg: Európa pozitív és negatív területei a tanulók szemével (baJmócy P. – cSíKOS 
cS.  1997); a magyar középiskolások Olaszország képe (michalKó g. 1998); határ és határmentiség (hardi 
t – Nárai m. 2001); településtervezés (leteNyei l. 2001); magyar-portugál mentális térképezés (maKádi m. 
2003); lakóhelyek vizsgálata (gergely O. 2004, PáSZtOr gy. 2004); diákok képe hazánk szomszédairól (laKOtár 
K. 2004, 2005, 2006).

A turizmus területét érintő vizsgálatok sok esetben csupán egy adott desztináció fejlesztésének 
lehetőségeit említik, pedig legalább ennyire fontos, hogy a potenciális turisták tudomást szerezzenek az 
adott célpontról. A megfelelő információknak az adott piaci szegmenshez való eljuttatása a marketing 
szakemberek feladata, de nem felejtkezhetünk meg arról, hogy mindez nem a „nulláról indul”. A legtöbb 
esetben már rendelkezünk ismeretekkel, képekkel egy adott földrajzi helyről, mielőtt útnak indulnánk. 
Éppen ezért ismereteink nagymértékben befolyásolhatják utazási döntéseinket, a meglévő sztereotípiákon 
pedig nem könnyű változtatni, a tévhiteket eloszlatni. Az utazások mellett természetesen egyéb döntésekben 
is legalább ennyire befolyásoló tényező a környezetről alkotott negatív vagy pozitív kép (továbbtanulás, 
munkavállalás, lakóhely kiválasztása stb.)

A mentális térképek készítésének számos módszere ismert, kezdve az adatok felvételétől azok 
feldolgozásáig, értékeléséig. Mivel a hazai vizsgálatok eddig vagy nagy területekkel (kontinens, ország) 
vagy településekkel (kapcsolatháló elemzés) foglalkoztak, saját vizsgálatom célpontjául egy köztes szintet, 
a Dél-dunántúli régiót választottam.

Célom annak a felmérése volt, hogy a régióban tanuló középiskolások mennyire ismerik tágabb 
lakóhelyüket, melyek a legismertebb területek és melyek a „fehér foltok” a kognitív térképeiken. Választ 
kerestem arra a kérdésre is, hogy hol húzzák meg a diákok a régió határát, és vajon ez függ-e attól, hogy 
mely megyében élnek?

A felmérés módszertana

A Dél-dunántúli régióhoz kapcsolódó kérdésekkel 10–13. osztályos tanulókat kerestem meg, többségük 
a felmérés időpontjában 16–17 éves volt. A választás azért esett a középiskolás korosztályra, mert 
véleményük néhány év múlva – fizetőképes keresletként – a turizmus piacán realizálódik, így döntéseikben 
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meghatározó lehet egy-egy területről alkotott mentális (tér)képük. Középiskolai tanulmányaik befejezése 
után sokan felsőfokú tanulmányokat kezdenek, és ebben a választásban is befolyásolhatja őket, hogy 
milyen ismeretekkel rendelkeznek egy adott városról vagy régióról.

Jelen tanulmány a régió határain belül (Kaposvár, Pécs, Szekszárd) tanuló fiatalok mentális térképeit 
mutatja be, melyek alapjául a felmérés „vaktérképes” feladata szolgált. A diákok A/4-es méretű, a Dunántúl 
kontúrját, megyehatárait, fő vízfolyásait tartalmazó papírlapon jelölték be azokat a dél-dunántúli földrajzi 
neveket, melyek a rendelkezésre álló idő (kb. 5 perc) alatt eszükbe jutottak. A térképeken szereplő 
válaszok összesítése után az 5% feletti említéseket ábrázoltam, függetlenül attól, hogy pontosan jelölték-
e be azokat (1–3. ábra).

Eredmények

A mentális térképeken szereplő földrajzi nevek természetesen mindhárom dél-dunántúli célcsoportnál 
lakóhely (oktatási intézmény székhelye) körüli koncentrálódást mutatnak, azonban a régió lehatárolása, 
a szomszédos megyék ismertsége eltérő.

A felmérés eredményei alapján megállapítható, hogy a régió különböző részein élő diákok számára a Dél-
Dunántúl eltérő tartalommal bír, mind a területi lehatárolást, mind pedig a régióhoz kötődő asszociációkat 
illetően (gál V. 2006). Mivel a középiskolások az egész Dunántúlt ábrázoló vaktérképen jelölték be az ismert 
földrajzi neveket, a régió határait különbözően és szubjektív módon húzták meg. Az azonos városban 
tanulók véleménye általában hasonló a kérdésről: míg a kaposvári diákok számára Zala megye ugyanúgy 
hozzátartozik a régióhoz, mint Tolna, addig a szekszárdi válaszadók gyakran két megyére (Baranya és Tolna) 
szűkítették a Dél-Dunántúlt, vagy Fejér déli részét is hozzá sorolták1. A mentális térképeken leginkább a 
Balaton „problémája” a szembetűnő, hiszen a tolnai válaszadók – a másik két célcsoporttal ellentétben 
– már nem igazán érezték a régióhoz tartozónak (3. ábra).

A saját, illetve a szomszédos megyék ismertségét („ismeretlenségét”) a mentális térképeken megjelenő 
„fehér foltok” kiválóan érzékeltetik. Ilyen terület a kaposvári válaszadóknál szinte Tolna egésze és 
Baranyának a Pécstől délre eső része (1. ábra), a pécsi célcsoportnál Somogy és Tolna megye középső 
területe vagy az Ormánság (2. ábra), a szekszárdi diákoknál a régiónak a Siófok-Kaposvár-Pécs „karéjtól” 
nyugatra eső darabja (3. ábra).

A tágabb környezetről alkotott képet elsősorban a személyes tapasztalat alakítja, így többek között 
az, hogy a tanulók milyen gyakran és hova utaznak, mennyi időt töltenek lakóhelyüktől távol. Erre kiváló 
példa a somogyi diákok mentális térképe, hiszen a válaszadók többsége nem a megyeszékhelyen él, naponta 
(hetente) ingázni kényszerül. Ennek megfelelően egyenletesebben és sokkal pontosabban töltötték ki a 
vaktérképet (1. ábra).

A személyes tapasztalat hatása jelenik meg néhány település viszonylag gyakori említésében is. Ilyenek 
a tanulmányi kirándulások, nyaralások, koncertek helyszínei: Paks – az erőmű látogatóközpontja; Fonyód 
és Bélatelep – ifjúsági tábor; EFOTT 2004; Siófok – Palace, Flört Disco�. Bár a Balaton neve mindhárom 
csoportnál 25% feletti említési gyakorisággal szerepel, part közeli településeket meglepő módon a szekszárdi 
diákok (Siófok és Tihany kivételével) nem tudtak megnevezni.

A jelölések pontosabbak és több települést tartalmaznak a főútvonalak, vasútvonalak mentén is. A tolnai 
diákok mentális térképén (3. ábra) kirajzolódik a Dombóvár-Sárbogárd vasútvonal egy szakasza (Dombóvár, 
Kurd, Szakály, Hőgyész, Gyönk, Simontornya), illetve a 6-os főút Pécstől Dunaújvárosig (Pécsvárad, Hidas, 
Bonyhád, Kakasd, Tolna, Dunaszentgyörgy, Paks). Ugyanígy megjelenik a főút – néhány kisebb település 
kivételével – a pécsi tanulók térképén Szigetvártól (vagy Barcstól) Szekszárdig (2. ábra), illetve a kaposvári 
válaszok esetében Balatonmáriafürdőtől Siófokig (1. ábra).

1  A kérdőíves felmérés során – a vaktérképes feladat után – a diákoknak a felsorolt dunántúli megyék közül aláhúzással is 
ki kellett választaniuk a régióhoz tartozókat.

2  A régió legismertebb turisztikai desztinációit vizsgáló kérdésnél is megjelentek ezek a látnivalók, rendezvények a 
válaszok között. 
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1. ábra: Kaposvári diákok mentális térképe a Dél-Dunántúlról
Forrás: kérdőíves felmérés alapján szerk.: Gál V. 2006

Az ábrán szereplő számok a következő településeket jelölik:
Somogy megye: 1: Kaposvár 2: Fonyód 3: Csurgó 4: Nagyatád 5: Barcs 6: Marcali 7: Balatonboglár
8: Balatonlelle 9: Siófok 10: Balatonfenyves 11: Kötcse 12: Tab 13: Böhönye 14: Nagybajom 15: Kaposmérő 16: 
Kaposújlak 17: Kaposfüred (Kaposvár) 18: Bolhás 19: Csokonyavisonta 20: Szulok 21: Balatonmáriafürdő22: 
Lengyeltóti 23: Balatonszemes 24: Balatonszárszó 25: Balatonföldvár 26: Szántód 27: Zamárdi 28: Mesztegnyő 
29: Igal 30: Somogysárd 31: Kiskorpád 32: Mezőcsokonya 33: Hetes 34: Juta 35: Toponár (Kaposvár) 36: Taszár 
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Gyakrabban szerepelnek az érdekes nevű (Bolhás, Harc), vagy térképen könnyen felismerhető helyen 
fekvő települések (Mohács) is. Tihany mindhárom csoportban eléri az 5%-ot, ami valószínűleg személyes 
tapasztalatoknak (Balatoni hajózás, komp), illetve a félsziget jellegzetes voltának köszönhető.

A fő folyókat (Duna, Dráva, Kapos) is sokan megnevezték mindhárom célcsoportnál, de ebben segítségükre 
volt a vaktérkép is, hiszen a megyehatárokon kívül a fő vízfolyásokat is tartalmazta. 
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2. ábra: Pécsi diákok mentális térképe a Dél-Dunántúlról
Forrás: kérdőíves felmérés alapján szerk.: Gál V. 2006

Az ábrán szereplő számok a következő településeket jelölik:
Baranya megye: 1: Pécs 2: Komló 3: Szigetvár 4: Harkány 5: Siklós 6: Villány 7: Mohács 8: Sásd 9: Abaliget 
10: Orfű 11: Mánfa 12: Hosszúhetény 13: Pécsvárad 14: Szentlőrinc 15: Pellérd 16: Nagyárpád (Pécs) 17: 
Kozármisleny 18: Sellye 19: Beremend 20: Magyarszék 21: Mecseknádasd 22: Hird (Pécs) 23: Helesfa 24: 
Kővágótőttős 25: Kővágószőlős 26: Keszü 27: Görcsöny 28: Szalánta 29: Túrony 30: Máriagyűd (Siklós) 31: 
Himesháza
Tolna megye: 32: Szekszárd 33: Paks 34: Dombóvár 35: Bonyhád 36: Tamási
Somogy megye: 37: Kaposvár 38: Fonyód 39: Barcs 40: Siófok 41: Balatonfenyves 42: Balatonboglár43: 
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Összegzés

A középiskolások körében végzett felmérés alapján készült mentális térképeken szembetűnő, hogy a 
kaposvári, pécsi és szekszárdi diákok a Dél-Dunántúl határait eltérően értelmezik. Ismereteik a tágabb 
lakóhelyükről és a szomszéd megyékről eltérőek, kognitív térképeiken – mind a megyehatáron belül, mind 
kívül – jelentős „fehér foltok” találhatók, melyekről spontán módon felszínre hozható információkkal 
nem rendelkeznek. A megyeszékhelyeken és nagyobb városokon kívül a legjobban ismertek a főútvonalak, 
vasútvonalak mentén fekvő vagy jellegzetes nevű, földrajzi helyzetű települések, illetve azok, melyek 
olyan turisztikai kínálatot nyújtanak, ami a korosztály érdeklődésére számot tarthat.
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3. ábra: Szekszárdi diákok mentális térképe a Dél-Dunántúlról
Forrás: kérdőíves felmérés alapján szerk.: Gál V. 2006

Az ábrán szereplő számok a következő településeket jelölik:
Tolna megye: 1: Szekszárd 2: Paks 3: Bonyhád 4: Simontornya 5: Tamási 6: Dombóvár 7: Hőgyész
8: Madocsa 9: Bátaszék 10: Várdomb 11: Sárpilis 12: Decs 13: Őcsény 14: Kisdorog 15: Kakasd 16: Zomba 17: 
Harc 18: Tolna 19: Szedres 20: Dunaföldvár 21: Bölcske 22: Németkér 23: Nagydorog 24: Kajdacs 25: Tengelic 
26: Dunaszentgyörgy 27: Fadd 28: Bogyiszló 29: Sióagárd 30: Báta 31: Szálka 32: Nagymányok 33: Aparhant 
34: Felsőnána 35: Medina 36: Kurd 37: Szakály 38: Gyönk 39: Pálfa Fejér megye: 40: Cece 41: Dunaújváros
Baranya megye: 42: Pécs 43: Mohács 44: Komló 45: Pécsvárad 46: Szászvár 47: Szigetvár 48: Siklós 49: Villány 
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