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Bevezetés

Az emberek a lakóhelyük környezeté-
ről elsősorban személyes tapasztalataik 
alapján alakítják ki kognitív térképü-
ket. Távoli, vagy nagyobb területek ese-
tében, ahol nincs lehetőség közvetlen 
ismeretszerzésre, a tudás bővítése kis 
méretarányú térképek tanulmányozá-
sával oldható meg.

A kis méretarányú térképeken talál-
ható ismeretanyag valóságtartalma sze-
mélyesen csak igen korlátozott mérték-
ben ellenőrizhető. A térkép olvasója 
tehát kénytelen valóságként elfogadni 
a látottakat. Ráadásul az ember nagyon 
fogékony a vizuális ingerekre, a grafi-
kák, térképek képesek mélyen befo-
lyásolni a világlátást. Ezt a közismert 
jelenséget számtalanszor használta már 
föl a politikai propaganda is (Jeney 
2015).

Ezzel szemben a térképek valójában 
csak modellezik a földrajzi valóságot. 
A sík térképlapon például lehetetlen 
a görbült földfelszínt torzulásmente-
sen ábrázolni. A leképezésből adódó 
alak- és méretváltozásokat összefoglaló 
néven vetületi torzulásoknak vagy egy-
szerűen torzulásoknak (Hazay 1954) 
nevezzük. Ezek a torzulások különö-
sen kis méretarányú térképeken okoz-
nak szabad szemmel észlelhető eltéré-
seket. A Föld síkban történő ábrázolása 
az olvasóban téves képzeteket alakíthat 
ki a földrajzi viszonyokról (Battersby–
Montello 2009).

A létező vetületek sokféleségének 
egyik oka, hogy mindegyikük más-más 
jellemzőket ad vissza a gömbi erede-
tinek megfelelően, és másokat tor-
zít. A leképezés során torzulhatnak a 
méretviszonyok, irányok, távolságok 
stb., mely torzulások mértékei külön-
bözőek az egyes vetületekben. Alábbi 
kutatás arra keresi a választ, hogy mely 
torzulásokat kell különösen figye-
lembe venni a vetületválasztáskor, vala-
mint az olvasó mennyire van tudatában 
a kis méretarányú térképek torzult vol-
tának. Vizsgálatunkban ki kívántunk 

térni arra, hogy mely demográfiai vál-
tozók (életkor, képzettség, térképhasz-
nálati gyakoriság) befolyásolják a vetü-
leti torzulások helyes értelmezését.

Habár a térkép megfelelő vetüle-
tének megválasztása mindig is a tér-
képszerkesztő feladata volt, korábban 
a hosszadalmas átszerkesztési feladat 
miatt korlátozott voltak a lehetőségek 
a térképek vetületeinek megváltozta-
tására. A digitális kartográfia megjele-
nésével azonban a térképszerkesztők 
néhány kattintással megváltoztathatják 
a térképek vetületi beállításait. Ennek 
köszönhetően mára megnyílt a lehe-
tőség a hatékony és felhasználóbarát 
vetületválasztásra, amelyet tanulmá-
nyunkkal szeretnénk elősegíteni.

Több kutatás is létezik, amely a tér-
képolvasási képességet, valamint a 
térképolvasást befolyásoló tényező-
ket vizsgálja (pl. Gilhooly et al. 1988; 
Guzmán et al. 2008; Ito–Szano 2011, 
Ooms et al. 2012, Albert et al. 2016). 
Ezek a kutatások azonban kizárólag 
nagy méretarányú térképeket vizs-
gálnak. Vakabajasi (2013) bemutatta, 
hogy eltérő készségekre van szükség 
a kis és a nagy méretarányú térképek-
nél: míg az utóbbi esetben a kognitív 
tájékozódási és térképolvasási képes-
ség befolyásolja a térkép értelmezését, 
addig az előbbinél a földrajzi ismeretek 
dominálnak.

A vetületek és a térkép felhasználója 
közötti kapcsolattal ugyanakkor kevés 
irodalom foglalkozik. Vizsgálatunk 
motivációját egy úttörő kutatás (Šavrič 
et al. 2015) adta, melyben elsőként jár-
tak utána, hogy a térképolvasók véle-
ménye szerint milyen vetületben 
érdemes világtérképet készíteni. A 
kérdőívben nem szerepelt térképolva-
sási feladat, így az eredmények inkább 
a felhasználók esztétikai igényét mér-
ték föl. A kitöltők többsége amerikai 
és indiai származású; lehet, hogy ezért 
ért el az angolszász gyakorlatban sűrűn 
használt Robinson-vetület jobb ered-
ményt, mint a kedvezőbb torzulású, 
inkább Európában kedvelt Winkel III. 

vetület. Ezt a feltevést alapozza meg a 
Kísérleti Térképészeti Kutatócsoport 
egyik eredménye, amely szerint a tér-
képolvasást a kulturális háttér is befo-
lyásolja (Albert et al. 2016). Mivel a mi 
kitöltőink is adott kultúrkörhöz kötőd-
nek (kutatásunk magyar nyelven folyt), 
fontos hangsúlyozni, hogy a mi ered-
ményeinket is befolyásolhatta a hazai 
kartográfiai gyakorlat.

Šavričék kutatása nem tért ki arra 
a kérdésre, hogy ha egy térkép egy, a 
felhasználók körében népszerű vetü-
letben van, akkor azt valóban jobban 
lehet-e használni. Meg kell tehát vizs-
gálni, hogy a vetület mely torzulási 
tulajdonságai zavarják meg jobban 
a felhasználót a helyes információ 
leolvasásában.

Néhány konkrét torzító hatás vizs-
gálatáról születtek ugyan tanulmá-
nyok (Anderson–Leinhardt 2002, 
Battersby–Montello 2009, Hruby et 
al. 2016), de ezek közös jellemzője, 
hogy kevés kitöltővel és kizárólag 
földrajzszakosok körében dolgoztak. 
Egy kivétellel mindegyik kérdőívet 
csak egyetemi hallgatókkal töltették 
ki. A pontosabb eredmények érdeké-
ben szükséges az eredmények ellenőr-
zése szélesebb közönség bevonásával. 
Emellett további torzulási jellemzőket 
is meg kívántunk vizsgálni.

A kutatás menete

A kérdőív
A vetületek értelmezhetőségét kér-
dőíves formában mértük fel, melyet 
magyar nyelvű internetes felületen 
tettünk elérhetővé. Az első kérdések 
a demográfiai adatfelvételt (nem, élet-
kor, végzettség, szakterület, térkép-
használati gyakoriság) szolgálták. A 
teszt külön kitért arra, hogy a kitöltő a 
tanulmányait már befejezte, vagy még 
folytatja. Megkérdeztük emellett külön-
böző térképtípusok (világatlasz, föld-
gömb, tematikus atlaszok, digitális föld-
gömbök, online térképszolgálatatások) 
használatának gyakoriságát is (hetente 
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többször, hetente, havonta, néhány 
havonta, ritkábban). A kitöltőket két-
felé, kísérleti és kontrollcsoportba osz-
tottuk. A kísérleti csoport olyan vetüle-
tekkel dolgozott, amelyeken a vizsgált 
torzulás figyelmen kívül hagyása és a 
közvetlen leolvasás téves válaszadás-
hoz vezet. Ezzel szemben a kontroll-
csoport térképei az adott szempontból 
torzulásmentesek, vagy előnyös torzu-
lásúak voltak, valamint igyekeztünk szá-
mukra olyan vetületet választani, ahol 
a vetület előnytelenebb tulajdonságai 
sem ébresztenek bizalmatlanságot. A 
teszt algoritmusa törekedett a kitöl-
tőinket a kísérleti és kontrollcsoport 
között úgy szétosztani, hogy mindkét 
csoportban lehetőleg azonos arányban 
szerepeljenek a különböző demográ-
fiai csoportok.

Hét térképolvasással kapcsolatos 
kérdést tettünk fel. Minden kérdésre 
egy helyes válasz volt, melyet hat lehe-
tőség közül kellett kiválasztani. A kér-
déseket „Nem tudom” válasszal át 
lehetett ugorni. A kérdések sorrend-
jét törekedtünk úgy megválasztani, 
hogy a korábban látott térképek lehe-
tőleg ne befolyásolják a válaszadást. 
Például a megszokottabb vetületi sza-
kadások helyes értelmezését előbb 
vizsgáltuk, mint a térkép közepén fel-
tűnőbben jelentkezőkét. A kérdések 
szövege a két csoport részére azonos 
volt, de különböző térképek alapján 
kellett válaszolniuk. A kitöltőket meg-
kértük, hogy a kitöltés során kizáró-
lag az általunk kiválasztott térképeket 
használják, segédeszközt ne vegyenek 
igénybe.

Kísérletünk célja az volt, hogy meg-
vizsgáljuk, mely torzulások eseté-
ben mutatható ki döntő különbség a 
két csoport eredményei között, mert 
ebben az esetben biztosan kijelent-
hetjük: a rossz vetületválasztás miatt 
az olvasó várhatóan helytelen követ-
keztetéseket von le a térképről.

Adatgyűjtés
Az adatok gyűjtését 2017. január 23. 
és április 13. között végeztük. Ez idő 
alatt az online tesztünkre összesen 
322 kitöltés érkezett. Ezek közül 247-
et dolgoztunk fel, mert a kitöltések 
közül kiszűrtük a befejezetlen tesz-
teket. Átlagosan 5,5 perc volt a tesz-
tek kitöltése. Az elfogadható kitöltési 

határ minimumát 2 perc 21 másod-
percnél, maximumát 14 perc 29 
másodpercnél jelöltük ki. Az ezeket 
alul- vagy túllépő tesztkitöltéseket 
szintén nem vettük be a kiértékelésbe. 
Ennek oka, hogy a túl rövid kitöltési 
idő tippelésre engedett következtetni, 
míg a túl hosszú kitöltés a kérdőív idő-
közbeni megszakítását jelezte. Az idő-
korlátokat az adatsorban látható ter-
mészetes törések alapján határoztuk 
meg.

A kitöltők bemutatása
A kitöltők demográfiai jellemzőit az 1. 
ábra mutatja be. A résztvevőket külön-
böző demográfiai csoportba lehetett 
beosztani. A főbb tényezők a követke-
zők voltak: nem (férfiak, nők), életkor 
(20 év alattiak, 21–25 év közöttiek, 
26–30 év közöttiek, 30 év felettiek), 
iskolai végzettség (alapfokú, közép-
fokú, felsőfokú), földrajz- és földtudo-
mányokban való képzettség, térkép-
használat gyakorisága (ritka, közepesen 
gyakori, gyakori).

A nemek eloszlása a kitöltők közt 
közel azonosnak mondható: 128 
férfi és 119 nő vett részt a kutatás-
ban. 136 kitöltő került a kísérleti 

csoportba, míg 111 kitöltőt soroltunk 
a kontrollcsoportba.

Az iskolai végzettség szerint 114 fel-
sőfokú, 116 középfokú, és 17 alapfokú 
végzettségű személy töltötte ki a tesz-
tet. A földrajz- és földtudományi kép-
zéseken tanultak aránya a férfiak eseté-
ben közel egyforma volt: 68 fő ezen a 
területen tanult, míg 60 fő egyéb terü-
leten. A nők esetében 48 fő volt jár-
tas ezen a területen, míg 71 fő egyéb 
területen.

A térképhasználati gyakoriságot 
figyelembe véve 79 fő ritkán, 89 fő 
közepesen gyakran és 79 fő gyakran 
olvas térképet a kitöltők közül.

Fontos megjegyezni, hogy jelen kuta-
tás feltáró jellegű, és nem volt célja rep-
rezentatív eredmények létrehozása.

Eredmények
A kísérleti és a kontrollcsoport eredmé-
nyeit összehasonlítva megvizsgálhat-
juk, hogy mennyivel találták a kitöltők 
könnyebbnek a feladathoz ideálisabb 
vetületet. A kísérleti csoport esetében 
a legtöbb kitöltő 4 helyes választ adott 
a 7-ből (a kitöltők 27,2%-a), míg a kont-
rollcsoportban 5 helyes válasz fordult 
elő a leggyakrabban (27%). A kísérleti 
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1. ábra. A kitöltők demográfiai jellemző
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és kontrollcsoport közti különbsége-
ket tovább lehet árnyalni, ha az egyes 
demográfiai változók szerint is meg-
vizsgáljuk az eredményeket.

A statisztika tudományágának alap-
vető problémája, hogy nincs lehető-
ség a teljes populáció vizsgálatára, a 
mintavétel alapján számított empiri-
kus értékek a mintavétel miatt torzí-
tott becslést szolgáltatnak. Ha szeret-
nénk megállapítani, hogy a kísérleti 
és kontrollcsoport eredményei között 
tapasztalt különbséget a mintavételből 
fakadó bizonytalanság, vagy tényleges 
eltérés okozza, ún. statisztikai próbát 
kell végrehajtani. Egy ilyen statiszti-
kai próba sohasem tud biztos állítá-
sokat kimondani, következtetéseinket 
egy adott valószínűségi szint mellett 

hozzuk meg. Kutatásunkhoz az álta-
lánosan elterjedt t-teszt segítségével 
választottuk szét a mintavétel és a vetü-
letválasztás okozta eredménykülönbsé-
geket. Az érdeklődő a próba matema-
tikai hátteréről többek között Tóthné 
(2011) tankönyvében tájékozódhat.

A továbbiakban szignifikánsnak 
nevezzük a különbséget, ha a t-teszt 
szerint legalább 95% valószínűség-
gel állíthatjuk, hogy a vetületválasz-
tás befolyásolta a válaszadást (tehát az 
ún. p szignifikanciaszint kisebb, mint 
0,05). Természetesen attól még, hogy 
a t-teszt nem talál szignifikáns eltérést, 
a valóságban befolyásolhatta a vetület-
választás az eredményeket.

Az 1. táblázatban észrevehető, hogy 
statisztikailag szignifikáns eltérés lép 

fel a két csoport eredménye közt több 
demográfiai változó esetében is. A két 
csoport közti különbséget megvizs-
gáltuk az egyes vetületi hatások eseté-
ben is.

Feladatok szerinti bontás

1. Területtorzulás
Battersby és Montello (2009) kutatása 
kimutatta, hogy a térképen található 
területtorzulásokkal a térképolvasók 
tisztában vannak, sőt az ő felméré-
sükben a tesztalanyok a torzulásokat 
túlkompenzálták. Mivel ebben a vizs-
gálatban kizárólag földrajz szakos hall-
gatók vettek részt, fontosnak tartottuk 
az eredmény ellenőrzését szélesebb 
közönség vizsgálatával.
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Nemek Életkor szerinti kategóriák

Férfi Nõ 20 év alatt 21–25 26–30 30 év felett

Kísérleti 

csoport

Kontroll 

csoport

Kísérleti 

csoport

Kontroll 

csoport

Kísérleti 

csoport

Kontroll 

csoport

Kísérleti 

csoport

Kontroll 

csoport

Kísérleti 

csoport

Kontroll 

csoport

Kísérleti 

csoport

Kontroll 

csoport

Területtorzulás 30,6% 32,1% 26,6% 30,9% 15,4% 16,7% 20,0% 25,6% 27,3% 39,3% 42,2% 37,5%

Meridiánkonvergencia 83,3% 67,9% 82,8% 72,7% 84,6% 83,3% 82,2% 64,1% 78,8% 64,3% 86,7% 78,1%

Ellenmeridián 56,9% 66,1% 50,0% 56,4% 61,4% 58,3% 64,4% 59,0% 45,5% 64,3% 46,7% 62,5%

Szakadások 34,7% 51,8% 43,8% 52,7% 38,5% 50,0% 44,4% 56,4% 39,4% 57,1% 33,3% 43,8%

Fokhálózat értelmezése 95,8% 91,1% 95,3% 94,5% 84,6% 91,7% 95,6% 89,7% 100,0% 92,9% 95,6% 96,9%

Pólusvonalak értelmezése 43,1% 76,8% 20,3% 76,4% 15,4% 83,3% 33,3% 71,8% 36,4% 71,4% 33,3% 84,4%

Második irányredukció 47,2% 37,5% 37,5% 41,8% 15,4% 41,7% 37,8% 33,3% 36,3% 32,1% 60,0% 53,1%

Végzettség szerinti kategóriák Földrajz-földtudományi tapasztalat

Alapfokú Középfokú Felsőfokú Nincs Van

Kísérleti 

csoport

Kontroll 

csoport

Kísérleti 

csoport

Kontroll 

csoport

Kísérleti 

csoport

Kontroll 

csoport

Kísérleti 

csoport

Kontroll 

csoport

Kísérleti 

csoport

Kontroll 

csoport

Területtorzulás 10,0% 28,6% 25,8% 24,1% 34,4% 40,0% 22,5% 30,0% 35,4% 33,3%

Meridiánkonvergencia 70,0% 71,4% 79,0% 68,5% 89,1% 72,0% 81,7% 66,7% 84,6% 74,5%

Elleneridián 50,0% 57,1% 56,5% 59,3% 51,6% 64,0% 53,5% 63,3% 53,3% 58,5%

Szakadások 50,0% 57,1% 38,7% 57,4% 37,5% 46,0% 40,8% 53,3% 36,9% 51,0%

Fokhálózat értelmezése 80,0% 100,0% 95,2% 92,6% 98,4% 92,0% 94,4% 91,7% 96,9% 94,1%

Pólusvonalak értelmezése 10,0% 100,0% 29,0% 74,1% 39,1% 76,0% 28,2% 80,0% 36,9% 72,5%

Második irányredukció 10,0% 42,8% 38,7% 37,0% 51,6% 42,0% 35,2% 40,0% 50,7% 39,2%

Térképolvasási gyakoriság

ritka közepes gyakori

Kísérleti csoport Kontroll csoport Kísérleti csoport Kontroll csoport Kísérleti csoport Kontroll csoport

Területtorzulás 11,9% 27,0% 38,0% 28,2% 34,1% 40,0%

Meridiánkonvergencia 83,3% 73,0% 80,0% 66,7% 86,4% 71,4%

Elleneridián 52,4% 59,5% 52,0% 64,1% 56,8% 60,0%

Szakadások 31,0% 51,4% 44,0% 48,7% 40,9% 57,1%

Fokhálózat értelmezése 95,2% 89,2% 96,0% 92,3% 95,5% 97,1%

Pólusvonalak értelmezése 31,0% 86,5% 38,0% 66,7% 27,3% 77,1%

Második irányredukció 33,3% 37,8% 52,0% 43,6% 40,9% 37,4%

1. táblázat.  A helyes válaszok eloszlása demográfiai változók szerint. 
 Megjegyzés: a kékkel kiemelt mezők szignifikánsan eltérnek kontroll/kísérleti csoport párjuktól kétoldalú t-teszt (p<0,05) alapján
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A fent idézett kutatáshoz hasonlóan 
a térképi terület leolvasását nem négy-
zetkilométerben végeztük el, hanem 
egy referenciafelületet (Grönland) 
véve egységnek. A kitöltőknek azt 
kellett megválaszolniuk, hogy Afrika 
területe hányszorosa Grönlandénak. 
A két terület különböző földrajzi szé-
lességen helyezkedik el, ezért a gya-
korlatban használt vetületekben 
jelentős különbségek léphetnek fel a 
méretviszonyokban.

A kísérleti csoport számára 
Battersbyék a Mercator-vetületet 
választották, mert az igen népszerű az 
amerikai kartográfiai gyakorlatban. Ezt 
a vetületet a magyar térképészek világ-
térképekre nem szokták alkalmazni, 
ezért mi a magyar nyelvű világatlaszok-
ban elterjedtebb, hasonlóan kedvezőt-
len Van der Grinten I. vetületet válasz-
tottuk (2. ábra).

A kontrollcsoport a feladatát terü-
lettartó térképen végezte. Nem akar-
tuk, hogy a vetület túlzott szögtorzu-
lásai bizalmatlanságot ébresszenek, 
ezért a világtérképek számára kedve-
zőbb Wagner-transzformált Hammer-
vetületű térképen dolgozhattak (2. 
ábra). A teljesen torzulásmentes föld-
gömb alkalmazására az internetes felü-
let sajátosságai miatt nem volt lehe-
tőség, hiszen a virtuális glóbuszok is 
csak valamilyen perspektív vetület-
ben jelennek meg a sík képernyőn, 

melynek torzulásai befolyásolhatták 
volna a vizsgálatot.

A kísérleti csoport 28,7%-a vála-
szolt helyesen, miszerint tizenötször 
nagyobb Afrika Grönlandnál. A leg-
gyakrabban jelölt helytelen válasz, 
26,5%-kal az ötszörös méretkülönbség 
volt. Ezzel szemben a kontrollcsoport 
31,5%-a jelölte meg a helyes választ, de 
33,3%-uk a helytelen, ötszörös méret-
különbséget jelölte meg.

Nem jelentkezett szignifikáns 
különbség egyik demográfiai csoport 
eredményében sem. Ennek ellenére 
észrevehető, hogy a 26–30 év közöttie-
ket a többi korcsoporthoz képest jelen-
tősebben befolyásolta az alkalmazott 
vetület. Hasonló jelenség figyelhető 
meg a földrajzban nem járatos kitöl-
tők, valamint a térképet ritkán hasz-
nálók esetében is.

A kitöltők jelentős része tehát alábe-
csülte Afrika területét, kisebbnek gon-
dolták a két terület közti különbséget. 
A jól megválasztott vetület a térképet 
ritkán olvasóknak, az alapfokú végzett-
ségűeknek és a földrajz-földtudomá-
nyokban kevésbé jártas kitöltőknek 
segített, mivel ezek a csoportok tér-
képolvasás közben kisebb mértékben 
számoltak a vetületi torzulásokkal.

2. Meridiánkonvergencia
A térképen az irányok elméletileg úgy 
olvashatóak le, hogy a térkép teteje 

megegyezés szerint észak felé néz, és a 
térképolvasó a térkép függőleges ten-
gelyével bezárt szög alapján bármely 
szakasz azimutját meg tudja becsülni. A 
gyakorlatban ezt a vetület három tulaj-
donsága befolyásolja (Hazay 1954): A 
vetületi meridiánkonvergencia (a sík 
térkép bizonyos pontjain észak nem 
pontosan fölfelé van), az első irány-
redukció (a térképi szögek általában 
nem egyeznek meg a földi megfele-
lőjükkel) és a második irányreduk-
ció (a geodéziai vonalak – két pont 
közti legrövidebb útvonalak – rend-
szerint görbe vonalakként jelentkez-
nek a térképen).

Az irányok helyes leolvasását külön 
vizsgáltuk a kis és a nagy távolságok-
nál, utóbbit az utolsó kérdésben 
részletezzük. Kis távolságok esetén 
az első irányredukció elhanyagol-
ható, mert rövid szakaszok irányát 
regionális térképekről olvashatjuk 
le, melynek szögtorzulása értelmes 
vetületválasztás esetén a 10°-ot jel-
lemzően nem haladja meg. A máso-
dik irányredukció figyelmen kívül 
hagyása szintén csak néhány fok hibát 
okoz. Ezzel szemben feladatunkban 
a meridiánkonvergencia figyelmen 
kívül hagyása már 60° hibát okoz, 
mely már kis méretarányú térképek 
olvasásakor is számottevő.

A nagyjából szélességi kör mentén 
húzódó Oroszországot kúpvetületben 
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2. ábra. A területtorzulást vizsgáló feladat térképei (a helyes válasz félkövérrel kiemelve)

Hányszor nagyobb Afrika területe a valóságban, mint Grönlandé?

A) egyforma B) másfélszer C) háromszor

D) ötször E) tizenötször F) huszonötször
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szokás ábrázolni, melynek torzulásai 
kedvezőknek mondhatók. A magas 
szélesség- és a nagy hosszúságkü-
lönbségek miatt azonban a meridi-
ánok képei erősen összetartanak, a 
Csukcs-félsziget a térkép szélén „föl-
kanyarodik”. Az ilyen vetületekben 
a Csukcsföldön fölfelé mutató nyíl 
már nem északi, hanem kelet-észak-
keleti irányba mutat. A kísérleti ala-
nyoknak több lehetőség közül ezt az 
égtájat kellett megjelölniük. Kísérleti 
csoportunk ennek megfelelően egy 
De l’Isle-kúpvetületen dolgozott, az 
I. irányredukciót (3°) elhanyagoltuk 
(3. ábra).

A normális elhelyezésű valódi hen-
gervetületeken a meridiánok nem 
konvergálnak. Ha emellett a szögtar-
tást is kikötnénk, Mercator vetületét 
kapnánk, mely ilyen magas szélessé-
geken alkalmazhatatlan. Így a kont-
rollcsoportnak Gall kváziperspektív 
hengervetületét választottuk, melynek 
torzulásai kevésbé zavaróak, és az I. 
irányredukció (7°) ismételten elha-
nyagolható (3. ábra). A nyíl ebben az 
esetben értelemszerűen már nem föl-
felé mutatott.

A kísérleti csoport 83%-a jelölte 
meg helyesen, hogy a nyíl kelet-észak-
kelet felé mutat. A többi lehetőséget 
közel azonos arányban jelölték a kitöl-
tők. Ezzel szemben, a kontrollcsoport 
70,3%-a jelölte meg a helyes választ, és 

a csoport tagjainak 13,5%-a helytele-
nül az északot jelölte meg.

Statisztikailag szignifikánsan jobb 
eredményt értek el a megszokott vetü-
letben lévő kísérleti térképeket hasz-
náló férfiak, mint a szokatlanabb meg-
jelenésű kontrolltérképeket használók. 
A nők esetében szintén jobban telje-
sítettek a kísérleti térképeket haszná-
lók, bár nem jelentkezett számszakilag 
kimutatható eltérés. Az összes korcso-
port esetében jobb eredményt ért el 
a kúpvetületet használó kísérleti cso-
port, a legjelentősebb különbség a 
21–25 év közöttiek esetében vehető 
észre. Az iskolai végzettség tekinteté-
ben a felsőfokú végzettséggel rendel-
kező kitöltők a felmérés alapján hatá-
rozottan jobb eredményt értek el a 
kísérleti térképpel. Ugyanez a jelen-
ség észrevehető a földrajzban nem 
jártas tesztalanyok esetében is. Az 
egyik térképhasználói csoport eseté-
ben sem vehető észre jelentős különb-
ség a kísérleti és kontrolltérkép hasz-
nálata közt.

A kedvező vetület inkább hátráltatta 
mintsem segítette a térkép értelmezé-
sét. Az eredmények azt mutatják, hogy 
a meridiánkonvergencia nem zavarja az 
iránymeghatározást, mivel a térképol-
vasók a fokhálózatot használják segít-
ségként. Ugyanakkor a kontrolltérkép 
vetületének szokatlan ábrázolásmódja 
megzavarhatta a térképolvasást.

3. Szakadások az 
ellenmeridiánon
Egy normális elhelyezésű vetület 
ellenmeridiánjának nevezzük azt a 
hosszúsági kört, amely a vetület füg-
gőleges szimmetriatengelyén futó 
középmeridiántól 180°-ra helyezke-
dik el. A legtöbb vetület ezt a vonalat 
kétszeresen képezi le a síkra úgy, hogy 
az ellenmeridián képei adják a térkép 
keleti és nyugati kontúrvonalát. E miatt 
az ellenmeridián közelében, a való-
ságban kis távolságokra elhelyezkedő 
pontpárok a térkép átellenes pontja-
ira képződnek le, rontva a globális kap-
csolatok szemléletes megjelenítését.

Egy közelmúltban megjelent dolgo-
zatban (Gott et al. 2007) kiszámolták 
azt a vetületet, amely globális távolsá-
gokat a lehető legkisebb hibával képzi 
le. A kutatók (bár ezt maguk nem vet-
ték észre) a Ginzburg-sor egyik vetü-
letét kapták eredményül, melyről már 
régóta ismert, hogy optimális torzu-
lású (Tolsztova 1969). Gotték a szá-
mítás során az ellenmeridián közelé-
ben lévő pontokat is egyenes vonallal, 
a teljes térképen keresztül kötötték 
össze, ezzel implicite feltételezve,  
hogy a térképolvasó sem helyesen, a 
térkép szélén keresztül, két szakaszban 
becsli a távolságot. Hiányzott azonban 
ezen feltételezés megalapozása.

Az ellenmeridián hatását tényleges 
kísérletekkel csak később vizsgálták 
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Milyen égtáj felé mutat a piros nyíl Csukcsföldön?

A) észak B) dél-délnyugat C) kelet

D) északnyugat E) dél F) kelet-északkelet

3. ábra. A meridiánkonvergenciát vizsgáló feladat térképei
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(Hruby et al. 2016). A kutatást ebben 
az esetben is kizárólag földrajz sza-
kos hallgatók bevonásával végezték, 
így indokolt annak kiterjesztése szé-
lesebb közönségre. A kísérleti alanyok 
– Gotték feltevésével ellentétben – 
helyes irányba kötötték össze a pontpá-
rokat, az átlagos távolságbecslési hiba 
nem haladta meg a 2%-ot, melybe az 
erősen torzító négyzetes hengervetü-
let hatása is beleszólhatott. Ezzel együtt 
Hruby kutatócsoportja bizonyította 
az ellenmeridián zavaró hatását, mert 
kísérletükben az adatok alapján nyil-
vánvalóan jobban teljesítettek azok a 
hallgatók, akiknek a távolságokat nem a 
vetület ellenmeridiánján keresztül kel-
lett mérni.

Mivel mi nem akartuk, hogy a vetü-
let más torzító hatásai befolyásolják 
az eredményt, kísérletünket Baranyi 
IV. vetületén végeztük, mely az egész 
bolygóra nézve kedvezőnek mond-
ható, és elterjedt a magyar gyakorlat-
ban (4. ábra). A résztvevőknek három 
pontpárt kellett sorba rendezniük azok 
valós földi távolsága szerint. A három 
pontpárból kettőt az ellenmeridiánon 
kellett összekötni, de csak egy pont-
párt helyeztünk annyira közel az 
ellenmeridiánhoz, hogy azok ilyen 

módon történő helyes összekötése 
magától értetődő legyen.

A kontrollcsoport a szakadást csak 
egyetlen pontban tartalmazó, a földi 
távolságokat optimálisan ábrázoló 
Ginzburg-féle síkvetületet (Gott et al. 
2007) kapta. A vetületet ferde tengelyű 
elhelyezésben alkalmaztuk, hogy a vizs-
gált pontokon ne lépjen föl bizalmat-
lanságot ébresztő torzulás (4. ábra).

A kísérleti csoport 53,7%-a adott 
helyes választ. A kontrollcsoport ese-
tében a résztvevők 61,3%-a jelölte 
meg a helyes választ. A leggyako-
ribb hiba az Auckland–Lima távolság 
helytelen értelmezéséből fakadt (l. 
4. ábra): A kísérleti csoport 25,0%-a 
az ellenmeridiántól távol eső ponto-
kat már nem a térkép szélén keresz-
tül, hanem a belső területén keresztül 
kötötte össze, és az így messzebbinek 
tűnt, mint a közel ellenlábas Dakka és 
Manaus távolsága. A kontrollcsoport 
esetén ez a hiba kevésbé jellemző, csak 
12,6% volt.

Egyik csoportnál sem vehető észre 
szignifikáns különbség a kísérleti és 
kontrollcsoportok közt. Észrevehető, 
hogy a többi korcsoporttal ellentétben 
a 25 év alattiaknál a kísérleti csoport 
teljesített jobban.

Az ellenmeridiánon fellépő szaka-
dást Hruby et. al. (2016) egy pszicho-
lógiai határnak tartja. Ezzel szemben 
az eredményeink ennek ellenkezőjét 
mutatják: egyik csoportnál sem lépett 
fel statisztikailag egyértelmű különb-
ség a kísérleti és kontrollcsoport ered-
ménye között. Bár néhány kitöltőt 
nagy távolságok esetén valóban meg-
zavart az ellenmeridián kétszeri megje-
lenítése, de a vártnál jelentősen kisebb 
eltérés volt a két vetület esetében.

4. Szakadások a térkép 
belsejében
Bár a térképi ábrázolás folytonos-
sága a legtöbb vetületben csak az 
ellenmeridián mentén szakad meg, a 
torzulások csökkentése céljából előfor-
dulhatnak még további helyeken is sza-
kadások. Származtatásuktól függően 
osztott vagy poliéder vetületeknek hív-
juk az ilyen leképezéseket. Jó marke-
tingképességekkel rendelkező nem 
szakmabeliek időről-időre „fölfedezik” 
a poliédervetületek kedvezőbb torzu-
lásaiban rejlő lehetőségeket, melyet a 
bulvármédia szívesen fölkap. Ezt köve-
tően a térképész szakma részéről rend-
szerint negatív válasz érkezik, melyben 
jelzik, hogy a poliédervetületek kisebb 
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Rendezze a valós földi távolság szerint növekvő sorrendbe a pontpárokat (a legközelebbitől a legtávolabbiig)

A) Auckland–Lima; 
Dakka–Manaus; 
Midway-szk.–Honolulu

B) Dakka–Manaus; 
Auckland–Lima; 
Midway-szk.–Honolulu

C) Auckland–Lima; 
Midway-szk.–Honolulu; 
Dakka–Manaus

D) Midway-szk.–Honolulu; 
Auckland–Lima; 
Dakka–Manaus

E) Dakka–Manaus; 
Midway-szk.–Honolulu; 
Auckland–Lima

F) Midway-szk.–Honolulu; 
Dakka–Manaus; 
Auckland–Lima

4. ábra. Az ellenmeridián hatását vizsgáló feladat térképei
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torzultságáért cserébe a térkép szer-
kezete szétesik, egymáshoz a valóság-
ban közel eső objektumok a térképen 
egymástól messze kerülnek. A tudomá-
nyos vita jelenleg is zajlik (Böhm et al. 
2017).

Ugyan Hrubyék korábban említett 
dolgozatából kiderül, hogy a szakadá-
sok a távolságbecslésben kis mérték-
ben megzavarják a térképolvasót, meg 
kívántuk határozni, hogy poliéder vetü-
letek szakadásai a szokványos szaka-
dásoktól eltérően befolyásolják-e a 
térképolvasást.

A kísérleti csoport térképvetületé-
nek Waterman pillangóvetületét válasz-
tottuk, melynek alkotója szintén nem 
térképész, ugyanakkor a vetület megfe-
lel a vetülettan hagyományos előírásai-
nak (szimmetrikus fokhálózat, explicit 
képletekkel felírható szerkesztési utasí-
tás), torzulásai kedvezőek (5. ábra). A 
kitöltőknek egy szakadást nem keresz-
tező szakaszt (New York–Birmingham) 
egységnek véve kellett egy szakadást 
keresztező szakasz (Pretoria–Tűzföld) 
hosszát meghatározniuk. A kontrollcso-
port tagjai ugyanezt a feladatot az alig 
kedvezőtlenebb, de szakadást nem tar-
talmazó Winkel III. vetületben oldották 
meg (5. ábra).

A kísérleti csoport 39%-a jelölte meg 
helyesen, hogy másfélszeres a különb-
ség a két távolság közt. A leggyakoribb 
helytelen választ, miszerint a távol-
ság közel egyforma, a csoport 31,6%-a 
jelölte meg. Ezzel szemben a kontroll-
csoport 52,3%-a becsülte meg helye-
sen a távolságot, és 27%-uk gondolta 
azonosnak a két távot.

A demográfiai változókat figyelembe 
véve is minden esetben jobban telje-
sített a kontrollcsoport. A középfokú 
végzettségűek esetében ez a különb-
ség szignifikáns eltérést mutat.

Gott et. al. (2007) véleménye sze-
rint ugyanannyira nemkívánatos, ha 
két pont egy szakadás miatt kerül 
messze egymástól, mint ha a vetületi 
hossztorzulások okoznának ugyanek-
kora távolságnövekedést. Más szer-
zők ezzel egybehangzóan az állítják, 
a térképkereten keresztül mért távol-
ságokat a térképolvasók jellemzően 
felülbecsülik (Hirtle–Jonides 1985, 
Hruby et. al. 2016). Ennek az eredmé-
nyeink ellentmondanak, ugyanis leg-
inkább az alábecslés volt a jellemző 
hiba a kísérleti térképen. Emellett, 
egyedül a középfokú végzettségűek 
esetében lehetett megfigyelni szám-
szerűen kimutatható különbséget 

a kontrolltérkép javára, amiből arra 
lehet következtetni, hogy a szakadá-
sok jelentéktelen mértékben rontják 
a távolságbecslést.

5. Földrajzi övezetesség
A térképolvasói preferenciák tekin-
tetében kimutatható, hogy az egye-
nes szélességi körök kedveltebbek a 
görbéknél (Šavrič et al. 2015), bár a 
felmérés csak világtérképekre ter-
jedt ki. Az egyenesre képződő széles-
ségi körök vitathatatlan előnye, hogy 
szemléletesen mutatatják be a földrajzi 
övezetességet.

Feladatunkban északról dél felé 
haladva kellett négy pontot sorba ren-
dezni. A kísérleti csoport ferde ten-
gelyű Lambert-síkvetületet kapott (6. 
ábra). A vetület fontos tulajdonsága, 
hogy lehetőség van a pontként meg-
jelenő póluson túli terület ábrázolá-
sára. A térképen elhelyeztünk pontot 
az Északi-sark képénél „északabbra” is. 
A kontrollcsoport ugyanezen ponto-
kat a földrajzi övezetességet megőrző 
Kavrajszkij VII. vetületében rendezte 
sorba (6. ábra). A vetület a gyakorlat-
ban használt képzetes hengervetü-
letek közül a legelőnyösebbek közé 
sorolható.
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Melyik állítás helyes a légvonalban mért távolság figyelembe vételével?

A) Tűzföld és Pretoria között a  
távolság közel ugyanakkora, mint 
New York és Birmingham között.

B) Tűzföld és Pretoria között a távol-
ság mintegy másfélszer nagyobb, 
mint New York és Birmingham között.

C) Tűzföld és Pretoria között a távol-
ság nagyjából kétszer nagyobb, mint 
New York és Birmingham között.

D) Tűzföld és Pretoria között a tá-
volság kb. háromszor nagyobb, mint 
New York és Birmingham között.

E) New York és Birmingham között a tá-
volság mintegy másfélszer nagyobb, mint 
Pretoria és Tűzföld között.

F) New York és Birmingham között 
a távolság nagyjából háromszor na-
gyobb, mint Pretoria és Tűzföld között.

5. ábra. A szakadásokat vizsgáló feladat térképei



27

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 2018 / 2  (70. évf.)

A kísérleti csoport 95,6%-a jelölte 
meg a helyes, B-A-C-D választ. 
Hasonlóan kiugró eredmény szü-
letett a kontrollcsoport esetében, 
mivel 92,8%-uk jelölte meg a helyes 
választ.

Nincs jelentős eltérés a különböző 
változók szerinti bontásban. A legna-
gyobb különbség az alapfokú végzett-
ségűek esetében figyelhető meg, a 
kontrollcsoport javára.

Összességében nem volt számot-
tevő különbség a két vetület között. 
Kísérleti alanyaink a földrajzi viszo-
nyok értelmezéséhez a fokhálózatra 
támaszkodtak.

Šavričék (2015) kutatása kimutatta, 
hogy esztétikai megjelenést tekintve, 
a képzetes hengervetületek népszerű-
sége határozottan nagyobb, mint a jobb 
torzulású egyéb képzetes vetületeké. 
Ennek ellenére az eredményeink azt 
mutatják, hogy a fokhálózat bonyolul-
tabb futása nem befolyásolta számot-
tevő mértékben a térkép értelmezhe-
tőségét. Ennek okán nem szükséges 
feltétlenül képzetes hengervetületben 
készíteni a világtérképeket, ehelyett 
megfontolandó a bonyolultabb fokhá-
lózatú, de optimálisabb torzulású vetü-
leteket alkalmazása is.

6. Pólusvonal
A magyar iskolai atlaszok piacát hosz-
szú éveken keresztül uraló Kartográfiai 

Vállalat és jogutódjai kerülték a pólus-
vonalas térképek alkalmazását iskolai 
kiadványokban. Világtérképeken jel-
lemzően Baranyi IV. vetületét alkal-
mazták, mely kedvező torzulású és 
póluspontos. A tankönyvpiac 2016-os 
államosítását követően az új iskolai atla-
szokat a Stiefel Kft. készíti, a világtér-
képeket pólusvonalas Winkel III. vetü-
letűekre cserélték (Fábiánné Merk et. 
al., 2016). A hagyományokkal történő 
szakítás apropóján felmértük, a tér-
képolvasók tudják-e egyáltalán, mi a 
pólusvonal.

Egy korábbi felhasználói teszt 
(Šavrič et al., 2015) alapján a térkép-
használók nem tartják szokatlannak a 
pólusvonal jelenlétét, nem mutatható 
ki  statisztikai értelemben döntő mér-
tékű preferencia sem a póluspontos 
sem a pólusvonalas térképek iránt. 
Kérdőívünkkel utánajártunk, hogy a 
megszokottsághoz hozzátartozik-e a 
helyes értelmezés.

Pólusvonalas Robinson-vetületű tér-
képünkön egy, a pólusvonal felé álló 
nyilat követve kellett megmondani, 
hogy a térképen megjelölt hat pont 
közül melyiket érintenénk először (7. 
ábra). Félrevezetésnek az átellenes 
pólusvonal közelében is helyeztünk 
el pontokat. A kontrollcsoport a pólus 
környéki viszonyokat jobban szemlél-
tető Lambert-síkvetületen dolgozott 
(7. ábra).

A kísérleti csoport 32,4%-a jelölte 
meg a helyes, B választ. Ugyanennyi 
kitöltő jelölte meg a C lehetőséget, 
valamint 21,3% a D-t jelölte válaszul. A 
kontrollcsoport esetében a résztvevők 
76,6%-a adott helyes választ.

Minden demográfiai változó eseté-
ben szignifikáns különbség lépett fel 
a kísérleti és kontrollcsoport között. 
Kivétel nélkül jobb teljesítményt nyúj-
tottak ennél a kérdésnél a kontrolltér-
képet használók. Ugyanakkor érdekes 
különbséget tapasztaltunk a nemek 
között a kísérleti (pólusvonalas) tér-
kép olvasásában. A feladatot a férfiak 
43,1%-a, míg a nőknek csupán 20,3%-a 
oldotta meg helyesen. A D választ meg-
jelölők (akik szerint az északi pólus-
vonalon kilépve a déli pólusvonalra 
érkezünk) túlnyomó többsége (75,9%) 
nő volt. A kontroll térképen a nemek 
között már nem volt ilyen eltérés.

Ez egyértelműen mutatja, hogy a 
magasabb szélességeket ábrázoló térké-
peken a póluspontos ábrázolás az ideá-
lis megoldás. Ennek fényében érdemes 
megjegyezni, hogy az újabb iskolai atla-
szokban használt világvetület az ered-
ményeink alapján rontja a póluskör-
nyéki területek értelmezését.

7. II. irányredukció
Utolsó kérdésünkben azt kívántuk föl-
mérni, hogy a térképolvasók mennyire 
vannak tisztában a geodéziai vonalak 

Rendezze sorba a pontokat a legészakabbitól a legdélebbi felé haladva!

A B C D A C B D B A C D

B C A D C D A B C B A D

 6. ábra. A fokhálózat értelmezését vizsgáló feladat
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térképi görbültségével. Kis méretará-
nyú térképeken hatalmas távolságok 
is jelen lehetnek, ezért a vetületi sík-
ban mért irányokat a geodéziában szo-
kásosnál nagyságrendekkel erősebben 
terheli a második irányredukció, fel-
adatunkban 75° körüli értéket vett 
fel.

A világtérképeken szereplő geodé-
ziai vonalak térképi futása rendkívül 

bonyolult, lehet egyszerű görbe, de az 
Egyenlítőt keresztező geodéziai vona-
lak gyakran tekervényes S-alakban 
képződnek le. Egy földrajz szakos hall-
gatókat és tanárokat érintő hangos 
gondolkodás módszerét alkalmazó 
vizsgálat (Anderson–Leinhardt 2002) 
kimutatta, hogy az ismeretek különö-
sen az egyetemi kutatók körében silá-
nyak. Az északi féltekén teljesítettek 

jobban a résztvevők, mert ez gyakrab-
ban szerepel a példákon, és az erősebb 
repülőforgalom miatt több a személyes 
tapasztalat. A tanulmányban nem sze-
repelt kontrollcsoport.

Vizsgálatunk az előítéletektől ter-
heltebb északi féltekén folyt, San 
Francisco és Budapest között kel-
lett a legrövidebb útvonalat a tér-
képről leolvasni. Hat, előre fölrajzolt 

Ha az A pontból hosszúsági kör mentén, a piros nyíl irányába indulunk,  
akkor a térkép melyik pontját érjük el először?

Vissza az A-ra B C

D E F

7. ábra. A pólusvonal értelmezését vizsgáló feladat
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Melyik útvonalon kell Budapestről San Francisco felé repülőgéppel utazni,  
ha a legrövidebb utat választjuk?

A B C

D E F

8. ábra. A geodéziai vonalak görbeségét vizsgáló feladat



29

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 2018 / 2  (70. évf.)

útvonal közül lehetett választani, 
melyek közül egy – félrevezető módon 
– a térkép szélén keresztül kötötte 
össze a városokat. A térkép Miller 
hengervetületében készült, melyen a 
meridiánkonvergencia egyáltalán nem, 
az I. irányredukció pedig elhanyagol-
ható mértékben torzítja az irányokat 
(8. ábra).

A kontrollcsoport térképét azért 
nem a II. irányredukciótól mentes 
gnomonikus vetületben rajzoltuk meg, 
mert ennek hossztorzulásai bizalmat-
lanságot kelthettek volna, és az I. irány-
redukció is zavaró mértékű ekkora 
távolságnál. Elégségesnek gondoltuk 
ferde tengelyű valódi síkvetület alkal-
mazását a geodéziai vonal felezőpont-
jában fölvett segédpólussal, mert így 
a vizsgált szakasz egy egyenesre leké-
peződő segédmeridián lesz. A többi 
torzulást Airy legkisebb torzulású sík-
vetületének alkalmazásával hoztuk 
egyensúlyba (8. ábra). A vetület tulaj-
donságai miatt nem volt megoldható, 
hogy a két csoportnál az „E” válaszlehe-
tőség ugyanazon az útvonalon fusson, 
de itt is ez a válaszlehetőség volt a leg-
hosszabb útvonal.

A kísérleti csoport 42,6%-a jelölte 
meg a helyes, A választ. A leggyako-
ribb helytelen válasz a C lehetőség volt, 
25,7%-kal. A kontrollcsoport 39,6%-a 
jelölte meg a helyes választ, a leggya-
koribb helytelen válaszra (azaz a C-re) 
pedig 36,9%-uk kattintott.

Az adatok vizsgálata alapján ennél 
a kérdésnél bár szignifikancia nem 
jelentkezett, de észrevehetők jellemző 
különbségek a kísérleti és kontrollcso-
port eredményei közt. A férfiak ese-
tében valamivel jobb eredményt ért 
el a kísérleti csoport, mint a kontroll, 
ugyanakkor a nők esetében nem jelent 
meg számottevő eltérés a két csoport 
közt. Az életkori kategóriák esetében 
a 20 év alattiak egyértelműen jobban 
teljesítettek a kontrolltérképeken. Ez 
a tendencia a 25–30 év közöttiek ese-
tében átfordul, és a kísérleti csoport 
ér el jobb eredményt. A korcsoportok-
hoz hasonlóan alakult a különböző 
iskolai végzettségűek eredménye: míg 
az alapfokú végzettségűek esetében a 
kontrollcsoport ért el jobb eredményt, 
addig a felsőfokú végzettségűek ese-
tében a kísérleti csoport teljesített 
határozottan jobban. A földrajz- és 

földtudományokban tapasztaltak ese-
tében szintén a kísérleti térképeken 
értek el meggyőzően jobb eredményt 
a kitöltők.

A kontrollvetület inkább hátráltatta, 
mint segítette a helyes értelmezést. A 
szögtartó világtérképek gyakori alkal-
mazása miatt a térképhasználók meg-
szokták, hogy a térképi egyenes a való-
ságban nem az. Ezt a feltevést erősíti, 
hogy a fiatalabb kitöltők esetében jobb 
eredményt ért el a kontrollcsoport, 
mint az idősebb korosztályokban (26–
30 év közöttiek esetében már a kísér-
leti csoport teljesített jobban). További 
érdekesség, hogy a földrajz- és földtu-
dományokban nem jártas kitöltők kis 
mértékben jobb eredményt értek el 
a kontrolltérképen, mint ezen tudo-
mányterületekben jártas társaik, akik-
nél a kísérleti csoport 12 %-kal jobb tel-
jesítményt nyújtott, mint a kontroll. A 
férfiak körében lépett fel a legszembe-
tűnőbb különbség, a kísérleti csoport 
javára. Összességében tehát megálla-
pítható erről a feladatról, hogy a tapasz-
taltabb térképolvasók már a „helyes” 
térképet sem voltak hajlandók torzu-
lásmentesnek elfogadni. Ők akkor is 
igyekeztek kiküszöbölni a megszokott 
torzulást, amikor az nem is lépett fel az 
adott térképen. 

Összefoglalás

Az eredmények több esetben is alátá-
masztják Vakabajasi (2013) felvetését, 
miszerint a kis méretarányú térképek 
értelmezése tanult folyamat eredmé-
nye. Minél gyakrabban lát a térképol-
vasó adott tulajdonságú térképeket, 
annál erősebb prekoncepció alakul ki 
benne a „helyes” térképekről. Ennek 
alapján a vetületválasztás szerepe is 
megnő, mivel az nem kizárólag eszté-
tikai kérdés marad, hanem a térképol-
vasók világról alkotott szemléletét is 
befolyásolhatja.

Az eredmények azt mutatják, hogy 
a fiatalabb korosztályt (20 év alattiak) 
jelentősebben befolyásolta az alkalma-
zott vetület, ami arra utal, hogy keve-
sebb előítélettel rendelkeznek a vetü-
leteket illetően. Ez azt jelenti, hogy a 
fiatalok esetében különösen jelentős 
a térképszerkesztők feladata, hiszen 
könnyebben befolyásolható ennek a 
célcsoportnak a világképe. Ugyanakkor 

meg kell jegyezni, hogy jelen csoport 
kis létszáma befolyásolhatta a kutatási 
eredményünket.

Az említett előítélet leglátványo-
sabban a földrajz- és földtudományok-
ban tapasztalt kitöltőknél jelent meg: 
ők általában a megszokott vetülete-
ken tudtak jól teljesíteni, a nem szok-
ványos, kisebb torzulású vetületeken 
a teljesítményük el is maradhatott 
tapasztalatlan társaiktól.

A kitöltőink körében a legnagyobb 
kavarodást a pólusvonal jelenléte 
okozta. Az eredményeinkben kimu-
tatott értelmezési problémák miatt a 
pólusvonalas vetületeket csak abban 
az esetben javasolhatjuk, ha a térkép 
tematikája nem terjed ki magas szé-
lességekre, és a pólusvonalas térkép 
torzulásai jelentősen kedvezőbbek 
lennének a megfelelő póluspontos 
térképnél.

Összefoglalásul, kutatásunk bemu-
tatta, hogy a vetületek jelentős szerepet 
játszanak a kis méretarányú térképek 
olvasásában. Az esztétikai megjelenés 
mellett figyelembe kell venni a vetü-
leti tulajdonságokat is, mivel a felhasz-
nálók térképolvasási képességének fej-
lődését is befolyásolhatják. 
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Summary

In the last few years, the Research 
Group on Experimental Cartography, 
at the Department of Cartography 
and Geoinformatics of Eötvös Loránd 
University, Hungary, created several 
studies on how map design can affect 
map reading. Still, these studies only 
concern large-scale maps (above 
1:100,000), where the distortion of 
map projections is not considerable. 
Thus, the goal of the present paper 
is to study how different map 
projections affect map reading. To do 
so, we created an online test where we 

could see whether the participants 
are aware of the distortions of small-
scale maps, and how these distortions 
affect the interpretation of the maps. 
Furthermore, we wanted to define 
map reading patterns of certain 
demographic groups (based on age, 
gender, qualification etc.). These 
patterns can help cartographers to 
choose favorable projections for their 
audience.
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