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Az ember már évezredek óta használja 
a térképet a földfelszíni, vagy a föld-
felszínre vetíthető tárgyak és jelensé-
gek térbeli elhelyezkedésére vonat-
kozó információs eszközként. Az idők 
folyamán változott a térkép formája, 
és gazdagodott a tartalma. A közlése-
ket karcolták agyagba, rajzolták perga-
menre, nyomtatták papírra, és napja-
inkban vetítik képernyőre. A térképek 
tartalma egyre sokrétűbb lett, – közlik 
a mérhető tárgyak és jelenségek helyét, 
jellegét és értékét, rögzítik hely- és 
értékváltozásaikat, lokalizálják a nem 
anyagi természetű objektumokat, segí-
tik a természeti-gazdasági környezet 
tervezett megváltoztatását. A térképek 
segítik a tértudományok kibontakozá-
sát, bevált segédeszközei az informá-
lásnak és a kutatásnak.

A térképről, mint elméleti vizsgá-
latok tárgyáról és eredményéről a 18. 
század utolsó harmadától beszélhe-
tünk. Ez a bő kétszáz esztendő az elmé-
leti kartográfia fejlődésében három 
jól megkülönböztethető szakaszra 
oszlik.

Az első, leghosszabb szakaszt a vetü-
leti alap és a térképi elemek ábrázolási 
lehetőségeit és pontosságát tudomá-
nyosan megalapozó munkák jellemzik. 
A korai tanulmányok közül kiemelke-
dők a domborzat ábrázolásával foglal-
kozók. Dupain-Triel (1783) kidolgozza 
az izohipszák elméletét, Lehmann 
(1799) megalkotja a lejtőcsíkozás 
módszerét. Ezeket követik Hauslab és 
Sydow munkái. Jeles munkák fűződ-
nek a vetülettan, a földrajzi fokhálózat 
ábrázolási területén Lambert (1772), 
Gauss, Tissot és Hammer nevéhez. 
Ezekben az évtizedekben vezetik be 
az izovonalas ábrázolást egyes klima-
tológiai jelenségek szemléltetésére, és 
alkalmazzák a területi színezést meg-
határozott földtani formációk jelölé-
sére. A 19. század utolsó harmadában 
pedig egyre több értekezés foglalkozik 
a népességi és gazdasági viszonyok és 

adatok, a földrajzi és statisztikai jelen-
ségek térképi ábrázolásával.

Az elméleti kartográfia második sza-
kasza 1907-ben kezdődött; ebben az 
évben jelent meg Eckert programot 
adó felhívása a kartográfia, mint önálló 
tudomány kialakítására. Nem sokkal 
később Peucker előterjesztette átfogó 
tervezetét a grafikusábrázolás-tan-
ról, az 1920-as években pedig kiadták 
Haack metodikai fali atlaszának első 
térképeit. A korszak jellemző törek-
vése az új tudomány számára pragma-
tikus rendszer, a saját szaknyelv kialakí-
tása. A szakasz csúcspontjaként Eckert 
megírja a térképtudomány első kézi-
könyvét. Eckert rendszerének felépí-
tésénél a térképi ábrázolás tartalmából 
indult ki. A térképek tartalmi kritérium 
szerinti felosztása azonban alkalmatla-
nak bizonyult a rendszer kialakítására, 
ezért egyre szélesebb körben kezdték 
az ábrázolási formát, a térkép grafikai 
megjelenését a kartográfia tudomány-
rendszerének alapjául felhasználni. Az 
1940-es évektől kezdődően a grafikai 
kifejezési lehetőségek gazdag talaján 
több, jól megalapozott rendszer fej-
lődött ki. A nevesebbek Baranszkij, 
Preobrazsenszkij, Robinson és Meynen 
munkái. A szakasz másik nagy csúcsa és 
egyben lezárása: Imhof kiadja (1965) 
a domborzatábrázolásról szóló mun-
káját, és megjelenik a tematikus kar-
tográfia két kézikönyve, Arnberger 
(1966) és Witt (1967) munkái. Ezek 
a művek felölelik a legfontosabb kuta-
tási eredményeket.

Az elméleti kartográfia harmadik 
szakasza 1967-ben kezdődött. Ekkor 
tartották az első térképészeti auto-
matizálási konferenciát Londonban, 
és ebben az évben jelent meg Bertin 
kézikönyve a grafikai és kartográfiai 
jelek általános tanáról. Bertin könyvé-
ben a grafikai ábrázolásmódokat lénye-
gesen átfogóbb formában elemzi, mint 
azt Peucker korábban tette. Művében 
első ízben javasolta, hogy a kartográfia 

alapjául a szemiotikát tekintsük. A 
következő években további informá-
cióelméleti tanokat vettek kartográ-
fiai jelentőségük és alkalmazhatósá-
guk szempontjából kritikai elemzés 
alá, különös figyelemmel a térképkészí-
tés automatizálására. Az 1980-as évek-
től a kartográfiában minőségi változá-
sok érlelődtek. Olyan új tudományos 
és technikai változások történtek, ame-
lyek jelentőségét aligha lehet túlbe-
csülni. A szemiotika és az információ-
elmélet fogalmainak, az információk 
mennyiségét, kódolását és átadásának 
gyorsaságát, a közlések terjedelmét és 
megjelenési formáját átfogó ismeretek 
kartográfiai alkalmazása új következ-
tetések és elméletek születését vonta 
maga után. Ahogy a kéziratos térké-
pekről a nyomtatott térképekre való 
áttérés új minőséget jelentett, úgy a 
digitális világ is újabb térképészeti for-
radalmat hozott.

*
A kartográfia jelrendszere térvonat-
kozású információrendszer. A nyelv-
vel szemben az az előnye, hogy a témát 
nem mint szekvenciális eseményt, 
folyamatot, hanem mint kétdimenziós 
konfigurációt írja le. Ennek a tulajdon-
ságnak a kiaknázása hozta létre a tema-
tikus kartográfia ugrásszerű fejlődését. 
A tematikus kartográfiában a problé-
maanalízis, az ábrázolási módszer, a 
forma, a szín pszichológiailag hatásos 
megválasztása, a számítógépes feldol-
gozásra alkalmas alapanyagok előké-
szítése a térképész feladata. A térképi 
ábrázolások kidolgozásának előteré-
ben az a szerkesztői mérlegelés áll, 
hogy milyen információveszteséggel 
lehet egy gyorsan, gazdaságosan és jól 
reprodukálható grafikai terméket elő-
állítani. A térkép a földfelszín jelekkel 
és írással magyarázott ábrázolása. Ez a 
térképi információs lehetőség azon-
ban csak akkor vezet kommunikációs 
folyamathoz, ha a kartográfus a méret-
arányt, a vetületet, a tartalmat és az 
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ábrázolási módszereket úgy választotta 
meg, hogy azt a térképolvasó kétségek 
nélkül értékelni képes. Ennek megva-
lósítása egyrészt a térképhasználó által 
támasztott követelmények ismeretét, 
másrészt a térképolvasó szemiotikai 
repertoárjának ismeretét igényli.

A szemiotika, mint a jel tudománya 
közel áll az információelmélet terü-
letéhez, amely minden olyan rend-
szerrel foglalkozik, amely képes az 
információ feldolgozására, megőrzé-
sére és átadására, valamint az irányí-
tás és szabályozás érdekében történő 
információfelhasználásra. Kettőjük 
kapcsolata abban áll, hogy az informá-
cióelmélet a kommunikáció dinamikus 
és mennyiségi szempontjait tanulmá-
nyozza, a szemiotika pedig a statikus 
és minőségi szempontokkal foglalko-
zik. Az előbbi információs folyama-
tokat vizsgál, az utóbbi információs 
rendszereket, – mégpedig olyanokat, 
amelyekben a folyamatok megvalósul-
nak. Ebből a szemszögből nézve a sze-
miotika és az információelmélet közti 
viszony hasonlít az ábécé és az ábécé-
nek megfelelő írás, olvasás egymáshoz 
való viszonyához. A kartográfiai infor-
máció a térképek által közvetített való-
ság gondolati képe, a tárgyak és jelensé-
gek helyzetére és térbeli kapcsolataira 
vonatkozó közlés az egyes ábrázolási 
elemek, vagy a teljes térképtartalom 
fogalmi tartalmán belül. A kartográfia 
örök célja, hogy a térképi ábrázolás-
sal a térbeli adottságokról informáljon. 
Az, hogy létrehozza a földfelszín tet-
szőleges P pontjának P’ térképi képét, 
amely a térkép olvasójában a szóban 
forgó pont lehetőleg pontos elképzelé-
sét (P) alakítja ki. Az embert körülvevő 
és általa alakított világ egyre növekvő 
megismerésével és összetetté válásával 
párhuzamosan az ábrázolás mind sok-
rétűbbé és pontosabbá, de ugyanakkor 
egyre absztraktabbá vált. Kifejlődött 
egy kartográfiai nyelv, amelyet mind a 
térképszerkesztőnek, mind a térkép-
használónak ismernie kell, hogy a térre 
vonatkozó információk a kívánt terje-
delemben közvetíthetők legyenek. 
A kartográfiai kommunikációs lánc 
középpontjában az információ hor-
dozójaként a térképi ábrázolás áll. A 
térkép a kartográfiai nyelv kifejezése, 
amely a térképi jeleket mint grafikai 
kifejezési elemeket alkalmazza.

*
A szemiotika tárgya a társadalomban 
használatos jelrendszerek.1 A szemi-
otikai módszereknek a formalizált 
nyelvekre történt eredményes alkal-
mazása óta a szemiotika a matemati-
kai logikán keresztül a matematikai 
nyelvben is felhasználásra került. A 
szemiotikai ismeretek és módszerek 
alkalmazása a grafikai, és így a karto-
gráfiai nyelvre, az utolsó, szükséges 
kiterjesztése volt a kezdetben nyelvi 
jelekkel és jelstruktúrákkal foglal-
kozó tudománynak. A társadalomban 
a világ modellezése egy sor olyan jel-
rendszer révén valósul meg, amelyek 
egymáshoz való viszonyukat tekintve 
kiegészítőek. A kartográfiai nyelv elmé-
lete, az elméleti kartográfia a szemio-
tika felhasználásával is tanulmányoz-
ható. Bertinnek (1974) az információ 
és grafikai kifejező eszközei közötti 
összefüggést feltáró, az információát-
adás grafikus formáinak tapasztalatait 
összegző szemiotikai kutatásai alapján 
Board és Freitag a kartográfiát egyene-
sen a szemiotika egyik ágának tekinti. 
Véleményem szerint azonban helye-
sebb az a megközelítés, amely a sze-
miotika eredményeinek kartográfiai 
felhasználását kartoszemiotika elne-
vezéssel javasolta.

*
1 A szemiotika eredetileg a görög orvostudo-

mányban a betegségek külső jelekből tör-
ténő felismerésének művészetét jelentette. 
Azt korán átvette a görög filozófia és szá-
mos nyelvelemzési, logikai és ismeretelmé-
leti stúdiumban alkalmazta. A szofistáknál, 
Platon követőinél és különösen a sztoiku-
soknál gyakran álltak szemiotikai problémák 
a filozófiai eszmecserék középpontjában. A 
szemiotika eredményeit elsőként Arisztote-
lész foglalta össze. A hellenisztikus jelteória 
a platoni és arisztotelészi metafizika útján 
jut el mint „scientia sermicinalis” a skolasz-
tikába, anélkül, hogy azt lényegileg kiter-
jesztették volna. A szemiotika, különösen 
a szintaktika területe fontos impulzusokat 
kapott az újkor elején Leibniz azon próbál-
kozásai révén, hogy egy egyetemes jelrend-
szert (charakteristica universalis) hozzon 
létre az egyetemes logikai nyelv számára. 
Ezekhez a kezdeményezésekhez kapcso-
lódtak a 19. században a matematikai logika 
művelői, Boole, Frege, Russel és Whitehead, 
továbbá a 20. században Tarski és Carnap. A 
szemiotika, és ezen belül a különösen a sze-
mantika, további ösztönzést nyert az angol 
empirikusok régebbi iskolájától és az ame-
rikai pragmatikusoktól, akik közül Peirce 
emelendő ki. További forrásként megemlí-
tendő a lingvisztikai filozófia művelőinek 
számos jelelmélet-elemző munkája, amelyek 
de Saussure úttörő vizsgálódásaihoz kapcso-
lódtak. A jelenkor általános szemiotikáját 
ezzel a megnevezéssel Morris alapozta meg.

Ha a kartográfiában következetesen 
alkalmazzuk a kartoszemiotikai mód-
szereket, úgy lehetőség nyílik a „tér-
képi alaktan”, „térképgrafika”, „az alak 
és jelentés egymáshoz rendelése” és 
a „térképrendszertan” irányában tör-
tént számtalan korábbi kezdeményezés 
áttekintésére, értékelésére (Meynen 
1952, Robinson 1960, Hölzel 1962, 
Arnberger 1962, 1966, Witt 1967 és 
Hake 1970). A szemiotika három vizs-
gálati területe: a szintaktika, a szeman-
tika és a pragmatika a térképi vizualizá-
ció alapját jelentő kartoszemiotikában 
is elkülönül.

A kartográfiai szintaktika a térképi 
jelek felépítésével, megformálásá-
val, valamint transzformálási szabá-
lyaikkal foglalkozik, figyelmen kívül 
hagyva a jelek jelentését és értékelé-
sét. Feladata a jelek osztályozása és 
tipizálása, továbbá képzési szabályok 
felállítása, amelyek alapján a jelosz-
tályok elemeiből érvényes jelsorok, 
illetve kifejezések képezhetők, és végül 
transzformációs szabályok felállítása, 
amelyek egy jelsorozatnak egy másik 
érvényes kifejezéssé való átformálását 
lehetővé teszik. Minden grafikai ábrá-
zolásnak alapeleme a pont, a vonal és 
a felület. Ezeket forma, nagyság, szín, 
tónuskülönbség és irány szerint lehet 
változtatni. Ezeknek a változásoknak 
mindegyike eltérő mértékben képes 
a térképolvasóban az összetartozás, az 
eltérőség, a rendűség vagy az értékkü-
lönbség érzetét kelteni.

A forma variációja szerint a térkép-
jelek négy csoportja különböztethető 
meg. A lokális térképjelek (pontjelek, 
pozíciójelek) közé tartoznak a pont-
szerű jelek, a mértani jelek, a képszerű 
(szemléletes és sematikus) jelek, a 
betű- és számjelek, a pontra vonatkozó 
diagramjelek, vagy a koordináta-rend-
szerben ábrázolt adatok. A vonalas tér-
képjelek a vonaljelek, a szalagjelek és a 
nyíljelek. A felületi jelek közé tartoznak 
a lehatárolt területek. A raszterráccsal 
kitöltött felületek, a strukturális felüle-
tek (struktúraraszter), a színfoltokkal 
és tónusokkal kitöltött területek és a 
folyamatos átmenetű területek. A tér-
képjelek további csoportjaként értel-
mezhető a névrajz, amely rendszerint 
a verbális nyelv jeleiből áll, kiegészíti 
a többi jelet, és azt részben vagy telje-
sen helyettesíti.
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Mindezek a formacsoportok az 
eltérő színértékfokozatok és a külön-
böző színárnyalatok felhasználásával 
variálhatók. A variációs lehetősége-
ket behatárolja megkülönböztetésük, 
az eltérés érzékelésének korlátozott 
volta. A sokszorosítás technológiai, 
valamint az érzékelés fiziológiai ténye-
zőit mindenkor figyelembe kell venni. 
Ez különösképpen érvényes a térkép-
jeleknek nagyságfokozatok szerint 
történő variálására, ami nem minden 
térképjel esetén alkalmazható azonos 
mértékben. Meg kell vizsgálni, hogy 
milyen mértékig lehet kartográfiai jele-
ket szín, színtónus vagy nagyság sze-
rint variálni, hogy az az emberi szem, 
vagy a kiolvasó automata által még egy-
értelműen hozzá legyen rendelve az 
eredeti alapmintához.

A kartográfiai szemantika a jele-
ket, amelyeknek szintaktikai kapcso-
latait feltételezi, gondolkodásunk 
fogalmaihoz és kijelentéseihez való 
viszonyában vizsgálja. A fogalmak és 
kijelentések azonban csak gondolati 
leképezései a tárgyak, tulajdonságok 
és tényállások objektív valóságának. 
A kartográfiai szemantika azokkal a 
kapcsolatokkal foglalkozik, amelyek 
egyrészről a kartográfiai jelek variá-
ciói és kombinációi, másrészről a kar-
tográfiai objektumok klasszifikációja 
és a tényállásokhoz való integrációja 
között fennállnak. Ezzel kapcsolatban 
feltételezi, hogy a térképi objektumok-
nak a fogalmakhoz és a tényállások-
nak a kijelentésekhez való hozzárende-
lése egyértelmű. A valós objektumok 
analitikus szemlélete azt mutatja, hogy 
azok a térbeli helyzetüket, állagukat és 
időbeli fejlődési állapotukat jellemző 
paraméterek segítségével körülírha-
tók. A térképszerkesztő feladata, hogy 
a kartográfiai nyelvben megtalálja a 
megfelelő eszközöket és módszere-
ket az objektumok térbeli helyzeté-
nek, állagának és fejlődésének leírásá-
hoz. Egy tárgy helyzete a Föld felszínén 
meghatározott vonalaktól és vonatkoz-
tatási síkoktól mért távolságok alapján 
φ, λ és h térkoordináták segítségével 
írható le. A tárgy helyzete a térképi 
ábrázolásban derékszögű koordináta-
rendszer esetén x, y, vagy poláris koor-
dinátarendszerben az r, α síkkoordiná-
tákkal határozható meg egyértelműen. 
A kartográfiának egy tetszés szerinti 

P pontra vonatkozó feladatát a követ-
kező transzformáció írja le: P (φ, λ, h) 
→ P’ (x, y) [P’(r, α)] → (P) (φ, λ, h). A 
feladat megoldásához két lépés szük-
séges: a térmodell kicsinyítése az M 
térképméretarány segítségével, majd 
a tér-koordinátarendszernek vetületi 
egyenletek segítségével sík-koordiná-
tarendszerre történő átalakítása.

A térmodellnek síkmodellre való 
transzformálására a vetülettan a sík 
különböző helyzetével számos vetí-
tési lehetőséget fejlesztett ki. A cent-
rális vetítés függőleges síkra a pano-
rámaképet, ferde síkra a madártávlati 
képet, vagy ferde tengelyű légi fény-
képet, vízszintes síkra a mérőképet 
szolgáltatja. Függőleges síkra történő 
ferde tengelyű párhuzamos vetítés 
esetén nyerjük a kavallier perspek-
tívát, vízszintes síkra történő vetí-
tés esetén pedig a katonai perspektí-
vát. Az ortogonális vetítés függőleges 
síkon x és y koordinátákkal a profilt, 
ferde síkon x, y és z koordinátákkal 
a tömbszelvényt, vízszintes síkon x 
és y koordinátákkal a térképet adja. 
Végül elérhető még átmenet a cent-
rális vetítés és az ortogonális vetítés 
között a centrálperspektivikus leké-
pezés sávonkénti transzformálásá-
val. Ezt az ortoprojektorok valósítják 
meg. A szabatos leképezés nehézsé-
gei és az optimális megoldási lehe-
tőségek sokfélesége következtében 
fejlődött ki a vetülettervezés, a háló-
zatábrázolás tana. A fejlődés folyamán 
a perspektivikus és grafikus megoldá-
sok helyébe a bonyolultabb matemati-
kai megoldások léptek az x=f (φ, λ) és 
y=g (φ, λ) vetületi egyenletek formájá-
ban. A matematikai kezelhetőség ma 
már megengedi a vetületi hálózatok és 
bennük bármely tetszőleges pont hely-
meghatározásának gépi számítását.

Az objektum szubsztanciáját a jelleg 
(J) vagy minőség és az érték (É) vagy 
mennyiség ismérvei határozzák meg. 
A térképi ábrázolásban ezeket a para-
métereket a jelek formája (F), változata 
(V/) és kombinációja (K) érzékelteti. 
Egy tetszőleges P pontra vonatkoz-
tatva: P (J, É) → P’(F, V, K) → (P) (J, É). 
A feladat megoldására két segédeszköz 
áll rendelkezésre. Az egyik a térkép jel-
kulcsa, amelynek segítségével történik 
az objektumnak jelhez, illetve a jelnek 
az objektumhoz rendelése, a másik a 

jelméretarány, amely a térképen ábrá-
zolható nagyságra előírja a valóságos 
objektum értékének, vagy mennyisé-
gének redukálását. A jelméretarányt 
gyakran a térképjelkulcs részének 
tekinti. Az objektumcsoportok korre-
lálása a térképi „kifejezés” lehetősé-
geivel hét térképi ábrázolási módszer 
megkülönböztetését (Klinghammer 
1971) teszi lehetővé.

Egy objektum fejlődésbeli állapota 
az észlelés időpontjának (t) megadásá-
val írható körül. Ezt az időpontot a tér-
képre is át kell venni: P (t) → P’ (t) → 
(P) (t). Ez rendszerint egy dátumnak a 
címben, vagy az impresszumban való 
feltüntetésével történik. Az objektum 
időbeli terjedelmét a térképi ábrázo-
lásban általában az objektum egy tulaj-
donságának tekintik, és ennek meg-
felelően a térképjelek variációival 
(növekményjel) érzékeltetik. Az idő 
ábrázolása a térképen nem lehetséges. 
Ennek a hiányosságnak az enyhítésére 
olyan „segédeszközök” állnak rendel-
kezésre, amelyek legalább az időbeli 
ingadozások és változások megkö-
zelítő érzékelését teszik lehetővé. 
Ilyenek a sorozattérképek, a szinopti-
kus térképek és a differencia- (növek-
mény) térképek. A fejlődés ábrázolásá-
hoz új és jobb formákat találni, egyike 
a kartográfia nehéz és kevéssé figye-
lemmel kísért feladatainak. Pedig az 
objektumok analitikus szemléletéhez 
csatlakozóan kellene megtörténnie a 
szubsztancia, a helyzet és az idő integ-
rációjából levezethető struktúrák és 
tényállások vizsgálatának is.

A kartográfiai pragmatika, mint a 
kartográfiai szemiotika egyik ága, szin-
taktikailag szabályos és szemantikailag 
értelmes kijelentéseket feltételezve, a 
térképjelek és az azokat létrehozó és 
felhasználó individuális, de társadalmi-
lag kötődő emberek közötti kapcsola-
tokkal foglalkozik. A térképkészítők 
és a térképhasználók közötti kapcso-
latokat vizsgálja. A térkép „érzékelése” 
előfeltétele annak, hogy a térkép hatni 
tudjon. A szintaktikához hasonlóan a 
pragmatikai kutatások kezdetén is a 
fiziológiai és pszichológiai kérdések 
tisztázása volt szükséges (Mühle 1962, 
Schmidt-Falkenberg 1962, William-
Olson 1963, Williams 1965). Ennek 
ellenére a kartográfiának a pszicho-
lógiával kapcsolatos határterülete 
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messzemenően feltáratlan. A térkép-
készítő rendszerint alig tudja, hogy a 
térképolvasók melyik csoportja érzé-
keli és értelmezi úgy a térképjeleket, 
ahogyan azokat ő elgondolta. Ez külö-
nösen a számítógépes térképkészítés 
változó megjelenési formái esetén 
jelent hatásossági problémát.

A kartográfiában a térképhaszná-
lók számára érthető nyelvet inkább 
a tradíciók határozzák meg, mint a 
tudományos elméletek és kísérletek. 
A tanulás redundancia- és transzin-
formáció-elmélete azonban lehető-
séget teremt a tradíciók kritikai vizs-
gálatához. Ebben az összefüggésben 
egy további problémakört is érinteni 
kell, éspedig a térképkeret megjele-
nési formájának a kialakítását. Ennek 
a témának Robinson (1956) egy önálló 
könyvet szentelt. A gyámrajzi elemek 
(cím, méretarány) szükségesek ahhoz, 
hogy a térkép megfelelően olvasható 
legyen. Ezek egyenkénti nagysága, for-
mája és elrendezése, valamint a térkép 
tartalmához viszonyított rendszere 
lényeges. A pszichológiai és művészeti 
megfontolások is lényegesen hozzájá-
rulnak a térképstílus kialakításához.

Ha a térképi ábrázolást, ezt az egyedi 
jelekből álló és meghatározott jelen-
tésekkel bíró szerkezeti formát a tér-
képhasználó érzékeli, úgy az többféle 
módon lehet hasznára: informálhatja 
őt az objektumok térbeli eloszlásáról, 
tájékoztathatja a terület közlekedési 
hálózatáról és akadályairól, segítheti a 
térségi adottságok értékelésével annak 
távlati rendezését. Habár minden tér-
kép valamennyi funkcióját egyidejű-
leg teljesíti, ez nem azonos mérték-
ben történik. Megkülönböztethetők 
azok a térképek, amelyek döntően a 
térképi objektumokról informálnak, 
amelyek túlnyomó részt a tájékozó-
dást szolgálják és azok a térképek, 
amelyek az értékelő tervezést segí-
tik. A funkciók, illetve célkitűzéseik 
uralkodó jellege alapján a térképek – 
némi szabadosságot engedélyezve – 
a következő csoportokba sorolhatók: 
általános térképek (egyetlen funkció-
nak sincs uralkodó jellege) és speciá-
lis térképek. A speciális térképeken 
belül a következő megkülönböztetés 
tehető: információs térképek, tájéko-
zódási (orientációs) térképek és terve-
zési térképek. Ezekre a térképfajtákra 

a történeti fejlődés során más elne-
vezések alakultak ki. Így az általános 
térképek egy részét topográfiai tér-
képnek nevezik, és a földmérési szak-
területhez sorolták, más részét pedig 
korográfiai térképeknek nevezve az 
információs, orientációs és a tervezési 
tematikus térképekkel együtt a föld-
rajztudomány gondozásába adták. A 
korábbi elnevezések sokkal inkább a 
kartográfián belüli különböző vizsgá-
lati terültek különállására, mint egy-
ségére utalnak. Illetve bennük inkább 
a meghatározott rokontudományok-
hoz való kötődés, mint a saját tudo-
mányon belüli összetartozás került 
kihangsúlyozásra.

Az egyes térképcsoportokon belül 
– meghatározott kritériumok alap-
ján – további tagolás hajtható végre. 
Így az általános térképeknél a méret-
arány, a generalizálás mértéke és az 
ábrázolási eszközök megválasztása 
alapján topometriai, topográfiai és 
korográfiai térkép különböztethető 
meg. Az információs térképeknél még 
nem alakult ki általánosan elfogadott 
csoportosítás. Itt az analitikus, komp-
lex és szintetikus térképek, a mono- és 
politematikus térképek szerinti meg-
különböztetés lehetséges. Azonban 
ezeknél fontosabbnak bizonyult azok-
nak az objektumoknak téma szerinti 
megjelölése (geomorfológiai térké-
pek, népességi térképek stb.), ame-
lyekről a térképek informálnak. A 
tematikus kartográfia a témák szerinti 
csoportosításnak gazdag irodalmát 
hozta létre (Imhof 1962, Pillewizer 
1964, Meynen 1965, Arnberger 1967, 
Witt 1971). Valamennyi csoportosítás 
és rendszerezés szempontjából megha-
tározó az a tény, hogy a síkban történő 
ábrázolás és a lekicsinyítés miatt, a tér-
beli valóság csak korlátozott kiválasz-
tásban és generalizálva adható vissza. 
Ily módon a kartográfiai pragmatika 
nagy része a témafajta-generalizá-
lás aspektusából is tárgyalható. Ez a 
generalizálás kiegészíti a szerkesztői 
generalizálást, vagy fogalmi genera-
lizálást (Robinson 1960, Lundquist 
1963), más néven jelölve a szintak-
tikai vonatkozású technikai-grafikai 
generalizálást. A generalizálási kény-
szer adatszűrőnek tekinthető, ami a 
kartoszemiotikát a kartográfiai kom-
munikációs láncba sorolja.

A képi, ikonikus jelnek a kartográ-
fia kommunikációs láncának központi 
tagjaként való értékelése, továbbá a 
valóságos tér érzékelésében a térkép-
szerkesztőnél fellépő generalizációs 
kényszer mint adatszűrő, szükségessé 
teszi, hogy a kartográfiai információ 
modelljébe átvigyük a kartoszemiotika 
fogalmait.
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Summary

A dilemma of map-makers today: is 
the knowledge of geoinformatics, 
geomatics and geomodelling enough 
for being a cartographer, or is 
cartosemiotic knowledge also needed 
for (geo)visualuzation?

The system of cartographic symbols 
is an information system related to 
space, to the representation of the 
surface of the Earth by symbols and 
letters. This cartographic information 
results in communication process 
only when the cartographer chooses 
the map scale, projection, content and 
representation method so that the 
reader can interpret the map without 
doubt. To achieve this, the map-maker 
has to know the requirements of 
the map-user and the map-reader’s 
repertory of semiotics.

Semiotics as the study of symbols 
is near the discipline of information 
theory, which deals with all systems 
that are able to process, preserve 
and transfer information as well 
as to use information for direction 
and regulation. Information theory 
studies the dynamic and quantitative 
aspects of communication, while 
semiotics deals with the static 
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Bevezetés

Ez évben a hetvenedik évfolyama jele-
nik meg a folyóiratunknak. A magyar 
geodéziai társadalom több mint más-
fél évszázados története során példát-
lan esemény, hogy szaklapunk ilyen 
hosszú időn át, – sokszor válságos 
politikai és gazdasági körülmények 
között, – folyamatosan megjelenhe-
tett. Az ország részletes felmérésének 
megindulása (1856) után szakembe-
reink még nem rendelkeztek olyan 
periodikusan megjelenő lappal, ami-
ben kifejthették volna munkáik során 
szerzett tapasztalataikat.

A 19. század közepén elindított 
Magyar Mérnök és Építész Egylet 
Közlönye, illetve a Vízügyi Értesítő 
néha helyet adott szakembereink 
(Kruspér István, Marek János, Halácsy 
Sándor és mások) cikkeinek. Ez azon-
ban csepp volt a tengerben. Nagy 
lépést jelentett előre, amikor 1892-
ben Dobrovics Viktor, majd Gánóczy 
Sándor gondozásában megjelenhe-
tett a Kataszteri Közlöny; 1918 végéig 
rendszeresen tájékoztatta szaktársa-
inkat az országos kataszteri felmérés 
helyzetéről.

Az első világháborút követő rendkí-
vül nehéz politikai és gazdasági hely-
zet miatt geodétatársadalmunk fórum 
nélkül maradt. Hatéves kényszerszünet 
után, Oltay Károly professzor kezde-
ményezésére, a Műegyetem, az Állami 
Földmérés és magánemberek támoga-
tásával, 1925-ben elindult a Geodéziai 
Közlöny. 25 év után, az akkori politikai 

rendszer a lap további megjelenését 
nem engedélyezte. Hasonló sorsra 
jutott a HTI által szerkesztett, kiadott 
és 20 éven át gondozott Térképészeti 
Közlöny is. ( A rövidítések magyarázata 
a cikk végén található.)

70 év főbb eseményei

Folyóiratunk 70 éves történetét nem 
lehet néhány oldalon összefoglalni. 
70 év alatt, 2017 végéig 428 szám 
jelent meg, közel 30 000 oldal terje-
delemben. (Egészen pontosan 29 772 
oldalon.) Eleinte évente 4 szám, majd 
1962-től 6 szám, míg 1996-tól évente 
12 szám jelent meg. 2011 óta ismét 
6 szám jelenik meg. A Geodézia és 
Kartográfia (GK) kezdettől fogva két 
fő részből áll: szakcikkekből (főcikkek-
ből) és szemlecikkekből. A szakcikkek 
száma 70 év alatt közel 3000 (becsült 
adat). Oldalterjedelmét tekintve ez 
a lap 70%-át teszi ki, ami azt jelenti, 
hogy egy cikk átlagos hossza 6-7 oldal. 
Most nézzük az éves példányszám ala-
kulását. Az 50-es évek elején (papír-
hiány miatt) számonként 600 pél-
dányban jelent meg. Ez a szám a 60-as 
évek elejére 1500-ra emelkedett, nem 
utolsó sorban a frissen alakult GKE-
nek köszönhetően, melynek már az 
1956-os megalakulásakor 990 tagja 
volt. Ezután a példányszám fokozato-
san csökkent: a 70-es években 1400-ra, 
a 80-as években 1300-ra, míg a rend-
szerváltozás után 1000-re mérséklő-
dött. Lapunk ezt a példányszámot 
tartja napjaikban is.

Szólnom kell a lap külső megjele-
nési formájáról. Az alapítástól 1996-
ig, azaz 47 éven át, A/4 formátumban, 
kezdetben változó oldalszámmal (40–
112 oldal), a hatvanas évektől kezdve 
40+4 oldalon, fekete-fehér színben 
jelent meg. Ezután a szerkesztőség 
áttért a B/5-ös formátumra, színes 
borítóval, 48 oldalnyi terjedelemmel. 
2011-től visszatértek az A/4 formá-
tumra, kezdetben 32 oldalon, 2017-
től 48 oldalon, és már a beltartalom is 
színes lett.

A lap kezdettől fogva megemléke-
zett az elhunyt kollégákról. Az 50-es 
években csak néhány sorban, amely a 
60-as évekre egy hasábra is növeked-
hetett. A 70-es években már fénykép-
pel is ellátták a megemlékezést, míg a 
80-as években pedig kényesebb dol-
gokról (hadifogság, kitelepítés stb.) is 
lehetett írni. A rendszerváltás után már 
bátrabban lehetett írni az 56-os forra-
dalom során elszenvedett hátratéte-
lekről (Virágh Dénes, Rubinka László, 
Szent-Iványi György és mások) az 
esetleges egyházi kötődésekről (Kuti 
László, Bernhardt Mátyás ). Ritkán, de 
előfordult, hogy a leszármazottak nem 
járultak hozzá a nekrológ megjelenésé-
hez (Hunyady László, Annau Edgár). 
Mint az ismeretes, a nekrológok képe-
zik az MFA-sorozat későbbi köteteinek 
az alapját.

Ide kívánkozik néhány változás is, 
amin a lap a 70 éves története során 
átesett. Ilyen pl. a lap címe. 1949-
ben az ÁF a PM egyik főosztálya volt. 
Ekkor a lap neve „Az Állami Földmérés 

and qualitative aspects: this is the 
basis of their relationship. The 
former one examines information 
processes, while the latter examines 
information systems in which the 
processes are realized. In this respect, 
the relationship between semiotics 
and information theory is like the 
relationship between the alphabet 

and the writing and reading of the 
letters of the alphabet.
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