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Térképészet 

A térképészet története 

A térképészet vagy kartográfia (a görög khartisz = hártya, kártya és graphein = írás, rajzolás) a 

térképek  és más kartográfiai ábrázolási formák (például földgömb, panorámakép, fototérkép 

stb.) készítésének és használatának tudománya, technikája és művészete. A térképezés a 

legrégebbi történeti múltba tekint vissza. A történeti kutatások megállapították, hogy az ember 

először rajzolt, csak azután írt. Az ősember lakóhelyének környezetét vagy a távolabbi tájakat 

is lerajzolta, azonban nem tájékozódási célból. A mai térképek ősei a térbeli tudás grafikus 

ábrázolásaiként segítették az emlékezetet, a kommunikációt és a társadalmi együttműködést. A 

fejlődést korábban a térképek geometriai pontosságának növekedésében látták, mára azonban 

ez az egyoldalú megközelítés túlhaladottá vált. A digitális kartográfiában a megjelenítés és az 

adatok tárolása elválhat egymástól, ez a pontosság hagyományos fogalmát átértelmezi. A 

térképtörténeti tárgyalás során különböző periódusokat különíthetünk el aszerint, hogy a 

történeti folyamatot milyen szempontból vizsgáljuk. 

Vitatható, hogy mit nevezhetünk az első térképnek. A jénai egyetem gyűjteményében szereplő 

égetett agyagtábla is kétségkívül egyik legrégebbi térképészeti emlék: a 21x18 cm nagyságú, 

kb. 3500 éves táblácska Nippur városát – az akkori sumér birodalom fővárosát – ábrázolja. 

A legrégibb, papiruszra készített ismert térkép I. Széthi egyiptomi fáraó idejéből (i. e. XIII. sz.) 

való. Az ókori görög térképek szerkesztői már törekedtek arra, hogy geometriai módszerrel 

ábrázolják az akkor ismert világ egészét. Egyes szerzők a csillagászatban alkalmazott 

fokhálózatot a Föld ábrázolására, a geográfiára is alkalmazták. Az ókori térképészet 

legfontosabb képviselője Klaudiosz Ptolemaiosz (i. sz. 87–150) volt. A rómaiak tovább 

haladtak görög elődeik nyomdokain, de különösen a magántulajdonnal kapcsolatos kataszteri 

térképezés és ingatlan-nyilvántartás területén léptek előre. Különleges térképeiken főleg a 

közlekedési utakat, a településeket és az utazási akadályokat, folyókat, hegyeket, erdőket 

ábrázolták. Az ilyen térképeket itineráriumoknak, úttérképeknek nevezzük. 

A térképkészítés mindig az adott korszaknak megfelelő társadalmi igényeket elégítette ki. Így 

volt ez Magyarországon is. Bár földmérési tevékenységről korábbi emlékeink is vannak, a 

legrégibb ismert országtérképünket, a Tabula Hungariae-t 1528-ban Ingolstadtban nyomtatják 

ki. A térkép felirata szerint Bakócz Tamás titkárának, Lázárnak (Lazarus) munkája. A 
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magyarországi térképészetet a 18. század elején ismét európai szintre emelték Mikoviny 

Sámuel és tanítványai, munkatársai. A magyarországi térképészet következő időszakát 

Magyarország első katonai felmérésének munkálataitól számíthatjuk (1780-84 között). 

Magyarországon a második világháború után, mint ahogy a világ számos más országában is, a 

térképészetet nemzetbiztonsági kérdésként kezelték, részletes térképek szinte kizárólag katonai 

célra készültek. Polgári térképészet ennek ellenére létezett már az ötvenes évek elejétől. 

A földet gömb alakja révén hűen csak kicsinyített másával, a földgömbbel tudjuk érzékeltetni. 

Ez azonban mérete és alakja miatt sem alkalmas arra, hogy a mindennapi életben alkalmazzuk. 

Ezért helyette térképet alkalmazunk. 

A térkép a valóság síkbeli, kicsinyített mása, amely koordináta rendszerrel és jelkulccsal 

rendelkezik. A földgömbről a fokhálózat segítségével vetítik sík felülete a felszínt. Erre három 

féle mód van, a sík- a henger- és a kúpvetület. Alakjából adódóan mindegyik vagy így, vagy 

úgy, de torzít. 

  

1. Térképek készítése 

• Ha nagy területeket, országokat akarnak ábrázolni, területtartó (kis méretarányú) térkép a 

célszerű, ilyenkor szög- és hossztorzulások léphetnek fel. Amennyiben a felszín egy kisebb 

részének ábrázolása a cél (pl. egy falué), akkor a szögtartó (nagy méretarányú) térkép a célszerű, 

ilyenkor hossz- és területtorzulások léphetnek fel. 

• A kicsinyítés mértékét a méretaránnyal adják meg (pl.: 1: 1000), amely megmutatja, hogy a 

térképen ábrázoltak mennyivel kisebbek a valóságnál. 

Mérések a térképeken: 

• A térképen az alapvető mérési segédeszköz a vonalas mérték, amely a térkép méretarányában 

szerkesztett hosszmérték. 

• Két hely távolságát egyszerű kiszámítani: megmérjük a térképen, a méretarány segítségével 

átszámoljuk, majd a kapott értéket a térképen mérttel összeszorozzuk. Így megkapjuk a két hely 

km-ben mért távolságát. 
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• Egy rész területének kiszámolásához speciális eszközre van szüksége. A térképen 

milliméterpapírral megrajzoljuk a megmérendő határvonalát, majd ezen megszámoljuk a mm2-

eket, majd ezeket a méretarány ismeretében átszámítjuk. 

2. Magasság- és domborzatábrázolás 

• A térképeken a tengerszint feletti magasságot magassági számokkal jelölik, ám több típusa is 

van. 

Az abszolút magasságot a tenger szintjétől mérjük, a relatív magasság két pont abszolút 

magasságának különbsége. 

• A domborzatot többféleképpen lehet ábrázolni, ennek egyik lehetősége a szintvonalas 

megoldás. A szintvonalas megoldás elv alapján a domborzatot párhuzamos síkokkal elmetszik, 

majd síkra vetítik. A szintvonalak azonos magasságú pontokat kötnek össze. Közelségük 

meredekséget, távolságuk lankás oldal jelent. 

• A rétegszínezés a legelterjedtebb módja a domborzatábrázolásnak. A magasság emelkedését 

és a tenger mélyülését a színek sötétülése jelzi. Gyakran domborzatárnyékolás egészíti ki. 

  

3. Térképek típusa 

• Tartalmuk szerint is csoportosíthatóak: topográfiai térképek (egy-egy terület részletes 

ábrázolása), földrajzi térképek (nagy területeket ábrázol), tematikus térképek (egy bizonyos 

témát ábrázol pontos adatokkal), atlaszok (egységes elv alapján összegyűjtött térképek 

gyűjteménye) 

• Továbbá: turistatérkép, autóstérkép, domborútérkép, Hold-bolygó-csillag térkép, történelmi 

térkép stb. 

4. Földrajzi fokhálózat 

• Fogalma szerint a szélességi és a hosszúsági körök által alkotott koordináta-rendszer. 



• Szélességi körök: kiinduló pontjuk az Egyenlítő, mely Északi és Déli félgömbre osztja a 

Földet ill. az Északi és a Déli Sarktól ugyanolyan távol van. A szélességi körök az Egyenlítővel 

párhuzamosan haladnak, a sarkokon pontba zsugorodnak (max 90o) több nevezetes szélességi 

kör is van. 

• Hosszúsági körök: a két sarkot kötik össze. Számozásuk a 0 foknál (Greenwich) kezdődik, s 

maximum 180 fokig tart. A földgömböt keleti és nyugati félgömbre osztja. 

• A fokrendszert térképeken keresőhálózattal és névmutatóval kiegészítik, így még könnyebben 

megtalálhatjuk az adott helyet. 

5. Használat és készítése 

• A térkép irányának meg kell egyeznie a valódi irányokkal, így a térképet tájolni kell. 

• A jelkulcs a térkép fontos része, mivel ez alapján tudjuk értelmezni a különböző jeleket. 

• Régen a Föld felszínén pontos méréseket kellett végezni a térképkészítéshez, ma már a 

műholdak felvételei alapján ez jóval könnyebb. 

A térképészet egy ősi tudomány, amelynek mindig is hasznát fogja venni az emberiség, amíg 

csak él. A történelmet is nagyban befolyásolták a térképek, a tájékozódás, s napjaink 

létfontosságú eszközei közé tartozik a földrajzi fokhálózat, mely többek között a hadászatban 

kincset ér. Manapság a világ összes térképe elérhető egyetlen nyomásra, mégpedig a globális 

helymeghatározó rendszernek hála (GPS). 


