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A térképek és a térképszerű áb-
rázolások – így a kartogramok 
– a szakemberek közötti és a tá-

gabb körű, a nagyközönséggel folytatott 
kommunikáció során a térbeli viszonyok 
és vonatkozások mással nem pótolha-
tó szemléltetőeszközei. Fontos szerepet 
töltenek be mind a gyakorlati tevékeny-
ségben, mind a tudományos megismerési 
folyamatokban.2

Előzmények

A 19. század első évtizedei jelentős vál-
tozásokat hoztak a gazdasági-népességi 
kartográfia történetében. A természet-
tudományok fejlődése, a rendszeres mé-
résen alapuló adatgyűjtés nagyobb és 
sűrűbb adathálózatot eredményezett, 
amelyet ábrázolni kellett. Ehhez járult 
hozzá ugyanakkor a korábbi államigaz-
gatás-tanból, politikai aritmetikából 
és valószínűség-számításból kifejlődő 
statisztika tudománya is, amely sajátos 
megjelenítési módszereket igényelt. Az 
általános (korográfiai és földrajzi) térké-
pek fejlődése adta az alapot, az új sokszo-
rosítási technikák pedig lehetővé tették a 
korábbinál nagyságrendekkel több, olcsó 
és színes tematikus térkép előállítását.

A feltételek fejlődést eredményeztek 
az ábrázolási módszerek terén is: az év-
század első felében létrejött a tematikus 
szaktartalom ábrázolásának elmélete és 
gyakorlata. Míg a korábbi térképek – a 
geofizikai térképek kivételével – főként 
minőségi információkat hordoztak, addig 
a 19. század térképészetében a hivatalos, 
rendszeres statisztikai adatgyűjtés meny-
nyiségi adatai új ábrázolási kérdéseket 
vetettek fel.3 A rajzi megjelenítés mód-
szereit statisztikusok, közhivatali teen-
dőket ellátó matematikusok, mérnökök 
dolgozták ki először.

Az új ábrázolási módszerek kialakulása 
a 19. század húszas éveiben szorosan ösz-
szefüggött a statisztikai hivatalok felállí-
tásával, az egyetemi statisztikai oktatás 
és kutatás fejlődésével.4 A közvélemény-
nek a tárgy iránti érdeklődését élesztet-
ték a szaporodó statisztikai társaságok 
és folyóiratok is. Nyugat-Európában pél-
dául 1837-ben alapították meg a London 
Statistical Society kiadványát, amelyben 
1841-től rajzi ábrázolások is megjelen-
tek.5 Kezdetben elsősorban népességi 
adatokat, de 1847-től már gazdaságiakat 
is bemutattak. Az Amerikai Egyesült 
Államokban erre 1850 előtt csak szórvá-
nyos kísérleteket tettek.

Gazdaság – statisztika – térkép
A statisztikai adatok vizualizálásának kezdetei –
a kartogram-ábrázolás megjelenése1
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Az új módszer, a kartogram-ábrázolás 
kiindulópontjai sok tekintetben a 18. szá-
zad felületdiagramjai, felületi jelei, mint 
például William Playfair6 1786-os és 
1801-es, illetve Wilhelm Crome7 1782-es 
ábrázolásai lehettek. Az európai konti-
nensen Alexander von Humboldt (1769–
1859) volt a playfairi grafikus statisztikai 
módszerek elkötelezett követője.8 Bár 
Playfair módszere kedvező fogadtatás-
ra talált Párizsban, később ellenzői is 
akadtak mind Franciaországban, mind 
Németországban.9 A statisztikában a 
grafikus módszer hívei elsősorban de-
mográfiai adatokat dolgoztak fel. Joseph 
Fourier (1768–1830) francia matematikus 
a koncentrikus görbék megalkotásával 
járult hozzá az ábrázolás módszertaná-
hoz. Adolphe Quetelet (1796–1874) belga 
statisztikus 1827-től alkalmazta hazájá-
ban a statisztikai adatok megjelenítését 
elemzési és szemléltetési célokból. Tár-
sadalmi jelenségeket elemző tanulmá-
nyaiban szinte mindig találhatók voltak 
kartogramok.

A gazdasági és népességi adatok 
bemutatása: a jel-, felület- és 
szalagkartogramok elterjedése

A területre vonatkozó mennyiségi ér-
tékeknek a jelek segítségével történő 
ábrázolása Franciaországban kezdő-
dött. Playfair módszere, az objektum-
nagysággal arányos, területre vonatkozó 
karto(dia)gramok használata nagy ér-
deklődést váltott ki ugyan, a közigazga-
tási határokat tartalmazó háttértérképeken 

mégis csak fél évszázaddal később jelentek 
meg – francia földön – a gazdasági ada-
tokat szemléltető kördiagramok. Az új 
módszert kezdetben cartes figuratives-
nek nevezték, a kartogram kifejezés csak 
az 1860-as években terjedt el, amikor már 
számos különböző típusát alkalmazták.

Az úttörők közé számít Charles Joseph 
Minard (1781–1870) francia mérnök, aki 
az 1830-as években kezdett intenzíven 
foglalkozni a gazdaságföldrajz kérdé-
seivel.10 Ő a szalagkartogramjai mellett 
első ízben alkalmazott jelkartogramot is. 
Az 1861-ben kiadott, a statisztikai ada-
tok rajzi ábrázolásának előnyeiről szóló 
munkája, a „Des tableaux graphiques 
et des cartes figuratives” az első össze-
foglaló mű, amely táblázatokkal mutatta 
be a kartográfiai újításokat. A 18. szá-
zadi olasz szerzők – például Gregorio 
Fontana (1735–1803) – által kidolgo-
zott polárkoordináta-módszert szintén 
Franciaországban használták először a 
kartográfiában. Léon Lalanne (1811–
1892) francia mérnök az izovonalak és 
nomogramok mellett ezzel a módszerrel 
szerkesztett széldiagramot 1845-ben. A 19. 
század második felére a területarányos je-
lek alkalmazása – főként körök és négy-
zetek formájában – általánosan elterjedt-
té vált az objektumok nagyságának ér-
zékeltetésére. Franciaországban a nagy-
közönség számára készített statisztikai 
publikációkban is gyakran szerepeltek.

Az elterjedés sűrűségét jelző adatok, a 
földrajzi sűrűség elve már a 18. századtól 
ismert. A népsűrűség – másképp speci-
fikus népesség – fogalmának bevezeté-
sével az ábrázolása is széleskörűen teret 
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nyert. A statisztika tudományának tér-
hódításával a közigazgatási egységekre 
vonatkozó relatív adatok, mint a területi 
átlagértékek, akkorra már rendelkezés-
re álltak. Ez vezetett Franciaországban 
a felületkartogramok, a cartogramme à 
teintes ou à hachures degradèes kifej-
lesztéséhez. Az első ismert példa Charles 
Dupin (1784–1873) francia statisztikus 
és közgazdász nevéhez fűződik, akinek 
felületkartogram térképe 1827-ben, „Carte 
figurative de l’instruction populaire de 
la France” címmel jelent meg Párizs-
ban.11 Berlinben 1828-ban adták ki az 
„Administrativ-statistischer Atlas vom 
Preussischen Staate” című művet, amely 
huszonkét (!) lapból álló gyűjtemény 
volt.12 Arthur Robinson amerikai térkép-
történész szerint ez volt az első, klasszi-
kus értelemben vett felületkartogram – 
amit az angol szakirodalom choropleth 
mapnek nevez. A levéltári kutatásokból 
kiderült, hogy Carl Ritter (1779–1859) 
német földrajzosnak jelentős szerepe 
volt az atlasz létrehozásában. Ezt a ber-
lini Staatsbibliothek des Preussischen 
Kulturbesitz tulajdonában lévő hagyatéki 
anyag dokumentálja.13

A vizsgálatok szerint Párizsban és 
Berlinben szinte egyszerre jelentek meg 
a felületkartogramok, amelyek kategori-
zált felületi árnyalatok vagy raszterek se-
gítségével, grafikus formában ábrázolták 
a relatív, azaz átlagértékeket. Franciaor-
szágban ezek a morálstatisztikák gyakori 
térképtípusaivá váltak, Hollandiában pe-
dig Hartog Somerhausen 1827/1829(?)-
es „Carte figurative de l’instruction 
populaire des Pays-Bas” című térképe, 

majd Adolphe Quetelet 1831-es, kategori-
zálás nélküli munkája révén terjedtek el. 
Az 1830-as évek elejétől általánossá vált 
a felületkartogramok szerkesztéséhez fel-
használt adatoknak az értékkategóriákba 
való rendezése. A kategorizálás az álta-
lános csoportképzés szabályai, illetve a 
középértéktől való eltérés alapján történt.

Ugyanebben az időben már világtér-
képekre is kiterjesztették a népsűrűségi 
kategóriák alkalmazását. George Julius 
Poulett Scrope (1797–1876) 1833-ban 
alkotta meg a világ népességeloszlásá-
nak valószínűleg az első, bár meglehető-
sen kezdetleges kartogram-ábrázolását, 
amely a politikai gazdaságtannal foglal-
kozó könyve előlapján szerepelt. Hein-
rich Berghaus „Physikalischer Atlas” 
című munkájában jelent meg szintén egy 
hasonló, kézi festésű, rézmetszetes világ-
térkép. A korai felületkartogramok szép 
példája Adolphe d’Angeville (1796–1856) 
„Essai sur la statistique de la population 
française…” címmel megjelent térképe, 
amely a francia megyék népsűrűségét 
különböző vonalkázások segítségével je-
lenítette meg. A kőnyomatos térkép és a 
D’Angeville esszéjében publikált másik 
tizenöt felületkartogram meggyőzően 
bizonyítja a statisztikai adatok térképi 
megjelenítésének a táblázatos felsorolás-
sal szembeni előnyeit.

Az 1830-as években a felületkartogra-
mok szerkesztésével kapcsolatosan már 
felmerült a vonatkozási felület kérdé-
se is. Korán felismerték ugyanis, hogy 
a nagy közigazgatási egységekre való 
vonatkoztatás nem ad valóságos képet. 
Quatelet 1831-ben a folyamatos árnyalatok 
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alkalmazásával keresett megoldást. To-
vábbi finomításokkal már 1840 előtt el-
készítették az első olyan térképeket, ame-
lyeken a vonatkozási felületek földrajzi 
területegységek voltak.14

A földrajzi egységekre való vonatkoz-
tatás – a részletes adatok hiánya miatt – 
először a népességi világtérképeken tűnt 
fel (Scrope, 1833; Heinrich Karl Wil-
helm Berghaus, 1848; August Heinrich 
Petermann, 1859). Nagyobb méretará-
nyú térkép az ír Henry Drury Harness 
(1804–1883) munkája, aki az 1833-ban, 
Dublinban írt tanulmányához mellékelt 
atlaszban közölte az Írország népsűrűsé-
gét dazimetrikus módszerrel bemutató, 
akvatinta (foltmaratási) eljárással sok-
szorosított térképét. Harness részletesen 
leírta a szerkesztési módszert is, de a 
munkaigényes eljárás a 19. század végéig 
kevés követőre talált.15 August Heinrich 
Petermann (1822–1878) német földraj-
zos három, Londonban készült térképén 
azonban használta a módszert: az 1848-
ban litografált „Cholera Map of the Bri-
tish Isles” címűn, majd a Brit-szigetekről 
1849-ben rézmetszéssel, akvatinta eljá-
rással és kézi festéssel készült népsűrűsé-
gi térképén, majd később, ugyanennek a 
témának az 1852-ben kiadott kőnyomatos 
változatán.

Petermann-nak a szerkesztési módsze-
rükben újszerű népsűrűségi térképei mel-
lett, azokkal egy időben jelentek meg az 
angol statisztikusnak, Joseph Fletcher-
nek (1813–1852) a közigazgatási határo-
kat ábrázoló felületkartogramjai is, ame-
lyek Anglia és Wales példáján keresztül 
a népességi mutatóknak az átlagértéktől 

való eltérését mutatták. Fletcher munkái 
litográfiákként 1849-ben, Londonban je-
lentek meg.

A 19. század közepétől a felületkar-
togram számtalan változatát ismerték és 
alkalmazták. Ezt a sokszínűséget gaz-
dagította szó szerint a kromolitográfia, 
a színes kőnyomtatás, a színek nyomdai 
megjelenítésének a lehetőségével.

A mennyiségi értékek vonal mentén 
történő mozgásának szalag alakban és 
a szalag szélességével való bemutatása 
szorosan kapcsolódik egyrészt (grafika-
ilag) a korai tematikus térképeken feltűnt 
áramlási vonalakhoz, mozgásvonalak-
hoz, másrészt (tartalmilag) a 19. század 
eleji vasútépítési lázhoz, a vasúti közleke-
dés rohamos terjedéséhez. A vasúti szál-
lítás mennyiségének ábrázolása igényelte 
az új módszer kidolgozását, azt azonban 
még a század közepe előtt kiterjesztették 
más közlekedési eszközök és utak rajzi 
megjelenítésére is.

A világ első kéziratos szalagkar-
togram-térképét – korát messze meg-
előzve – feltehetően a Tarnón született 
Milecz Imre készítette 1773-ban, a Ma-
gyar Királyság sószállítási útvonalai-
ról.16 A külföldi szakirodalom az első 
szalagkartogramok feltűnését évtize-
dekkel későbbre teszi. Jogosan vélhetjük 
tehát, hogy Milecz Pozsonyban készült 
munkája a legkorábbi ismert kísérlet 
a világon. Az egyszerű vízhálózatot, 
a fontosabb településeket, vármegye-
határokat és jelzésszerű domborzatot 
tartalmazó alaptérképen látható jelek 
a sóhivatalokat, lerakatokat, bányákat 
mutatják. A feltűnő, vörös vonalak a 
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sószállítás útvonalát szemléltetik.17 A tér-
kép igazi újdonsága az, hogy a vonalak 
egységnyi szállított tömeget is jelentet-
tek, tehát mennyiséget fejeztek ki. Több 
párhuzamos vonal segítségével többszö-
rös mennyiségek is kifejezhetők voltak. 
Milecz Imre később, 1781-ben újabb ada-
tokkal kiegészítve ismét megszerkesztet-
te a térképét, tehát nem egyszeri kísérlet-
nek tekintette a módszert.

Az első nyomtatott szalagkartogramok 
Henry Drury Harness vasútépítési jelen-
tésének a mellékletében jelentek meg, 
egy szintén innovatív népsűrűségi térkép 
társaságában. Az egyszínű rézmetszetek 
egyike Írország közlekedési útvonalain a 
közlekedés relatív mennyiségét mutatta, 
arányosan vastagodó vonalakkal; másik 
térkép18 a tömegközlekedési eszközökkel 
szállított utasok számát szemléltette. Bár 
Harness részletesen leírta az adatgyűjtés 
és a térképszerkesztés módszerét, újítá-
sai nem sok követőre találtak. A szintén 
vasúti területen dolgozó belga mérnök, 
Alphonse Belpaire (1817–1854) az 1840-
es évek közepén három nagyméretű la-
pon szerkesztett szalagkartogramokat, 
amelyeken a közúti, vízi és vasúti közle-
kedés nagyságát színes szalagok mutat-
ták.19 Az ő térképei kézzel festett, litográ-
fiával sokszorosított alkotások.

Harness és Belpaire munkáit azon-
ban minden szempontból felülmúlták 
Charles Joseph Minard-éi, aki 1845 és 
1869 között ötvenegy tematikus térké-
pet készített. Minard legtöbb ábrázolása 
a közlekedés és a szállítás kérdéseivel 
volt kapcsolatos: a brit szénexporttól a 
francia teheráru-forgalmon keresztül 

az európai vasutak személyszállításá-
ig. Negyvenkét, „Carte figurative et 
approximative…” kezdetű címen kiadott 
szalagkartogram-térképén a mennyiségi 
és minőségi információk megjelení-
tésére különböző szélességű, sokszor 
színes szalagokat használt. A pontos 
földrajzi helyzet hű ábrázolása helyett 
az adatok szemléletes bemutatására és 
a térbeli hűségre törekedett. Munkás-
sága jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy 
a szalagkartogram teljes értékű ábrázo-
lási módszerként terjedjen el Francia-
országban, ahol az a párizsi Ministère 
des travaux publics által 1895–1897 
között kiadott „Album de statistique 
graphique” jellemző grafikai módszere 
lett.20

Klinghammer István

Jegyzetek
  1 A cikk a szerzőnek Gercsák Gáborral írt kö-

zös tanulmányának a felhasználásával készült. 
Klinghammer István – Gercsák Gábor: „A te-
matikus térképek kialakulása”. Földrajzi Köz-
lemények, Vol. 136. No. 1. (2012). 77–87. o.

  2 A kartogramok egyetlen számértékkel feje-
zik ki a pontos helyzet nélküli meghatározott 
felületre vonatkozó tényállást. A számérték 
lehet abszolút vagy relatív. Az abszolút ada-
tú kartogram a jelkartogram. Az abszolút 
adatokat feltüntető kartogramok csoportjába 
tartoznak a térbeli változások vonatkozási 
felülettel bíró sematikus ábrázolásai is, ahol 
a térbeli hely nem határozható meg egyértel-
műen (pl. államok közötti árucsere-forgalom). 
Az ilyen ábrázolások a szalagkartogramok. 
Relatív adatú kartogram a felületkartogram. 
Ezek esetében ábrázolási eszközként felületi 
színeket vagy jeleket alkalmaznak. Ezeket az 
ábrázolásokat relatív sűrűségtérképeknek is 
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nevezik. A kartogramok vonatkozási felületé-
nek három típusa van: a statisztikai, a mértani 
és a földrajzi felület. Fontos feladat a csoport-
képzés, az értékek kategóriákba rendezése is.

  3 A tematikus kartográfia mai ábrázolási mód-
szereinek a legtöbbjét 1800 és 1860 között 
már nemcsak kigondolták, de (többszörösen 
módosítva) különböző témák megjelenítésére 
a gyakorlatban is elterjedten alkalmazták. 
A fejlődés eredményeképpen a módszerek 
tudományos közkinccsé, a térképolvasók szá-
mára megszokottakká váltak.

  4 1826-ban a Habsburg Birodalom hét egyete-
mén tanították ezt a tudományágat. Ausztri-
ában a hivatalos központi statisztika 1829-től 
létezik.

  5 A statisztika fogalma először 1787-ben, 
August Wilhelm Zimmermann (1748–1815) 
„A Political Survey of the Present State of 
Europe” című, Londonban kiadott művében 
tűnt fel.

  6 William Playfair (1759–1823) angol újságíró, 
statisztikus és közgazdász a statisztikai ada-
tokat grafikus módszerrel, az általa lineal 
arithmeticnek nevezett eljárással hasonlította 
össze. Playfair 1786-ban Londonban publi-
kálta a „The Commercial and Political Atlas” 
című könyvét, amelyben megkísérelte a ke-
reskedelem, az import, az export, a bevétel és 
a kiadás statisztikai adatainak a grafikus kife-
jezését. A mű a neve ellenére nem tartalmaz 
térképeket: a negyvennégy ábra jórészt grafi-
kon, amelyek a szigetország külkereskedelmi 
mérlegének a különböző mutatóit szemlélte-
tik. Közöttük található a Skócia kivitelét és 
behozatalát összehasonlító ábra, amely a pál-
cikadiagram első alkalmazása. A felületdiag-
ramok általa kidolgozott módszerét először 
1801-ben, a „The Statistical Breviary” című 
kisebb művében alkalmazta. Kör- és osztott 
kördiagramok segítségével hasonlított össze 
népességi adatokat. Négy táblázatban vetette 
össze az európai államok és városok területét 
és népességét. Területarányos értékábrázolást 
alkalmazott, a kördiagramok rajzi méretét az 
ábrázolt értéknagyságokból vezette le.

  7 August Friedrich Wilhelm Crome (1753–
1833) német statisztikus és közgazdász 1782-

es gazdasági térképe, a „Produkten-Karte von 
Europa” a későbbiekben számos térképkészí-
tőnek szolgált példaként.

  8 A 1811-ben Párizsban megjelent „Essai 
politique sur le royaume de la Nouvelle-
Espagne” című esszéjéhez készített tér-
képmellékletében, az „Atlas géographique 
et physique du royaume de la Nouvelle-
Espagne” lapjain nemcsak az akkor ismert 
pálcikadiagramok és grafikonok tűntek fel, 
hanem új rajzi ábrázolási formák is, például a 
függőleges övezetesség bemutatása.

  9 Karl Gustav Adolf Knies (1821–1898) német 
statisztikus, politikus, az MTA külső tag-
ja például az 1850-ben Kasselben megjelent 
„Die Statistik als selbständige Wissenschaft” 
című könyvében fejtette ki a képszerű mód-
szerrel szembeni fenntartásait.

10 A francia megyéknek a párizsi piacra törté-
nő hússzállításairól készült térképe 1858-ban 
jelent meg. A területre vonatkozó abszolút 
értékeket különböző nagyságú körökkel ábrá-
zolta, s azokat a három szállított húsféleség-
nek (marha, borjú, birka) megfelelő arányban 
osztotta tovább. Módszere kartodiagramnak 
tekinthető, míg az 1859-ben kiadott, a francia 
kikötők forgalmát ábrázoló térképe, amelyen 
szintén osztott körök találhatók, inkább a 
diagram módszeréhez áll közelebb. Mindkét 
térképe kézi festésű litográfia.

11 Dupin nyomán Adriano Balbi (1782–1848) 
olasz népességföldrajzos és André-Michel 
Guerry (1802–1866) francia jogász és amatőr 
statisztikus 1829-ben egy bűnözési statisz-
tikai adatokat bemutató térképet publikált. 
Guerry egyébként elsőként használta a mo-
rálstatisztika fogalmát, és 1833-ban megjelent 
könyvében a hisztogramot.

12 Az atlasz mindössze száz példányban jelent 
meg. Ennek oka feltehetően az volt, hogy a 
rézbe metszett háttértérképre kézzel rajzolták 
a tematikát, és a térképen található felületeket 
kézzel színezték. A népsűrűségi térképen, az 
atlasz tizenharmadik lapján, a népsűrűséget 
tizenhét (!) színnel ábrázolták, a sárgától a bí-
borig.

13 Ritter ebben az időben komolyan foglalko-
zott a mennyiségi adatok rajzi ábrázolásának 



178 Külügyi Szemle

Klinghammer István

kérdéseivel, amint azt az 1828-ban, a berlini 
Tudományos Akadémián tartott előadása bi-
zonyította.

14 Ezeket ma dazimetrikus térképeknek neve-
zik, Pjotr Szemjonov Tiensanszki orosz tér-
képész nyomán, aki 1822-ben, az Európai 
Oroszország népességtérképének a címében 
használta ezt a kifejezést.

15 A módszertani újítást, a kisebb vonatkozási 
felületek használatát csak a század végén tá-
mogatta ismét Georg von Mayr (1841–1925) 
német statisztikus.

16 Munkájára, a „Mappa Regni Hungariae. 
Demonstrans Universas Caa. Regias Salis 
Stationes Regni Hungariae, Croatiae, 
Sclavoniae, Magno item Principalauti 
Transilvaniae. Cursumque Modum 
Transportuum partim per Aquam, partim 
vero per Axem, quot annis fieri solitorium…” 
című kéziratos térképére mint az első magyar 
kartogramra Fodor Ferenc térképtörténész 

1952-ben hívta fel a figyelmet. Fodor Ferenc: 
A magyar térképírás. I. kötet. Budapest: Hon-
véd Térképészeti Intézet, 1952.

17 Érdekes módon a szárazföldi szállításnál a 
kiindulási és a célállomást egyenes vonalak 
kötik össze, míg a folyami szállításnál a víz-
folyásokkal párhuzamosan kanyarognak a 
szállítási útvonalakat jelképező vonalak.

18 Bár Harness ezen is az értékekkel arányosan 
vastagodó vonalakat tervezett, de a sokszoro-
sítás során a rézmetszetes technikának jobban 
megfelelő megoldást választottak: párhu-
zamos vonalakból rakták össze a megfelelő 
szélességű sávokat, Milecz Imre kéziratos 
szalagkartogramjához igen hasonlóan.

19 Ezek vastagságát az egy közlekedési egység-
nek megfelelő mérték, a fél milliméter széles-
ség alapján számolta ki.

20 Európa más országaiban alig használták 
Minard eljárását, és a 19. század második fe-
lére szinte teljesen el is feledték azt.


