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A térképek diagrammatikus jellege

1. Bevezetés

Mivel szavakkal, képekkel és egyéb jelekkel gondolkodunk, a gondolatkísér-
letek végrehajtására használt gondolatok heurisztikus eszközök, amikor ilyes-
fajta mentális folyamatokban alkalmazzuk őket. Ezek az eszközök nem annyira 
annak megkötésére és elrendezésére szolgálnak, amit már tudunk. Sokkal in-
kább a szondázásnak, a még feltérképezetlen (gyakran épp ezen eszközök által 
megnyitott) területek felfedezésének módjai. Erre Charles Sanders Peirce már 
1903-ban rámutatott, amikor megfogalmazta a következő belátást: „a hipotézi-
sekről való gondolkodásunk tulajdonképpen abból áll, hogy kísérleteket vég-
zünk rajtuk”.1

A térkép ilyesfajta heurisztikus műszer. Nem egyszerűen rögzítése egy már 
felfedezett tájnak, sokkal inkább arra képes, hogy akár fizikai, akár mentális te-
rekben új tudásterületeket generáljon. Azt is állíthatjuk, hogy a térképek buzdíta
nak az ismeretlen területek effajta felfedezésére, hogy ők ébresztik fel a vágyat egy 
új útirány vagy a gondolkodás egy új irányának felvázolására és nyomvonaluk 
követésére – akár a lábunkkal, akár a gondolatainkkal. De mi teszi a térképeket a 
kísérletezés ennyire produktív eszközeivé, és hogyan funkcionálnak? Pontosan 
mi is egy térkép?

Bár a mindennapi életből ismerősek számunkra a térképek, a kérdést mégsem 
könnyű megválaszolni. A legtöbb definíció a térkép azon képességét állítja előtér-
be, hogy térbeli viszonyokat tud megmutatni. Az Oxford English Dictionary pél-
dául úgy határozza meg a térképet, mint ami egy „grafikon, alaprajz, diagram 
stb.”, „olyan rajz vagy másfajta reprezentációja a Föld felszínének vagy annak egy 
részének, amelyet sík felszínre készítünk, bemutatva a fizikai és a geográfiai tulaj-
donságok eltéréseit”; vagy pedig: „egy diagram vagy adatok halmaza, amely az 
elemek térbeli elosztását vagy egymáshoz képesti pozícióját mutatja be”. Az In-
ternational Cartographers’ Association2 (ICA [Nemzetközi Térképészeti Társu-
lás]) 2003-ban úgy határozza meg a térképet, mint ami „a földrajzi valóság stilizált 
reprezentációja, melyet akkor használunk, amikor a térbeli viszonyok elsőrangú 
fontossággal bírnak, és amely a készítőjének a kreatív erőfeszítéseiből származó 
döntései mentén kiválasztott tulajdonságokat és jellemzőket ábrázolja”. Alapvető 

1 Charles Sanders Peirce, „Feeling and Struggle”, in Collected papers of Charles Sanders Peirce, eds. 
Charles Hartshorne, Paul Weiss and Arthur W. Burks, 6 köt., 1:322–323 (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1998), 322.

2 Helyesen: International Cartographic Association – a ford.

Helikon_2019_2_Könyv.indb   186 2019. 11. 12.   9:53:30



CHRISTINA LJUNGBERG / A TÉRKÉPEK DIAGRAMMATIKUS JELLEGE 187

munkájukban, a History of Cartographyban David Woodward és Brian Harley3 a 
maguk részéről a térképeket „olyan grafikus reprezentációknak” tekintik, „ame-
lyek megkönnyítik az emberi világ dolgainak, fogalmainak, feltételeinek, folya-
matainak vagy eseményeinek a térbeli megértését”. Egy későbbi közleményében 
Woodward4 szintén kitér arra, amit „mentális” vagy „performatív” kartográfiá-
nak nevez, például az olyan térbeli konstrukciókra, amelyek a kognitív térképe-
zés vagy a nem anyagi és mulandó feltérképezés kartográfiáját alkotják. Ezek kö-
zé tartoznak a gesztusok, a rituálék, a dalok, a költészet, a tánc és a beszéd. Mint 
arra ez a gyors áttekintés rámutat, a fenti definíciók többé-kevésbé a diagramok-
kal azonosítják a térképeket.

De vajon térkép-e minden diagram, és amennyiben mégsem, akkor mi a kü-
lönbség a térkép és a többi diagram között? Ami mintha elkülönítené a kettőt, az 
az, hogy a diagram térbeli vagy fogalmi viszonyok absztrakt, grafikus reprezen-
tációja. Úgy ábrázolja a tárgyát, hogy saját kapcsolatait a tárgyának kapcsolatai-
hoz hasonlóan strukturálja. A térkép ezzel szemben egy területet ábrázol, nem 
csak absztrakt viszonyokat. Ami megkülönbözteti a földrajzi területek térképeit 
a többi diagramtól, az az, hogy egy földrajzi elhelyezkedést tárgyként és más 
földrajzi tárgyakhoz képesti összefüggésében mutat be. Ide tartoznak az utca-
térképek, a várostérképek, egy megye, ország, kontinens vagy az egész Föld 
térképe az óceánokkal és a vízrajzzal, ahogy az űrtérképek is. Ahhoz, hogy egy 
térkép betöltse funkcióját, szükség van arra, hogy „szerkezetileg analogikus vi-
szony létezzen az arányosított topográfiai térkép és a valóság között”,5 ami lehe-
tővé teszi számunkra, hogy a térkép és a terület között hasonlóságokat ismer-
jünk el.

Ez a kapcsolat ugyanakkor kísérletezésre is használható, ami Peirce6 szerint „a 
diagramok általános előnye”. Azért, mert

konkrét kísérleteket lehet egynemű diagramokon végezni; amikor ezt tesz-
szük, nagyon kell figyelnünk a szándékolatlan és váratlan változásokra, ame-
lyeket a diagram meghatározó elemeinek egymáshoz képesti viszonya vált ki. 
A diagramon végzett műveletek, legyenek külsőlegesek vagy képzeletbeliek, 
átveszik az olyan valós dolgokon végzett kísérletek helyét, mint amilyeneket 
kémiai vagy fizikai kutatásokban szokás végezni.7

3 Brian J. Harley and David Woodward, „Preface”, in David Woodward and G. Malcolm Lewis, 
eds., The history of cartography, vol. I.: Cartography in prehistoric, ancient and medieval Europe and the Medi
terranean, xv–xxii (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1987), xvi.

4 David Woodward, „The »two cultures«’ of map history – scientific and humanistic traditions”, 
in Plantejaments I Objectius d’una Historia Universal de la Cartografıa, eds. David Woodward, Catherine 
Delano-Smith and Cordell D. K. Yee, 49–68 (Barcelona: Institut Cartografic de Catalunya, 2001), 60.

5 Uo., 56.
6 Charles Sanders Peirce, „Prolegomena to an apology for pragmatism”, The Monist 16, 4. sz. 

(1906): 492–546, 493.
7 Uo.
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A diagramok, és ennélfogva a térképek is manipulálhatók annak érdekében, 
hogy új és váratlan eredményeket produkáljanak. Mihez vezet a térképek sajá-
tos diagrammatikus természete? Ezt vizsgálja meg a tanulmányom a térképek 
azon kísérleti jellegének vizsgálatával, amely alapvetően szükségszerű mind a 
mentális, mind a fizikai terek felfedezésekor, és ami miatt a tér a kísérletezés 
médiumaként kezd el funkcionálni. A térképek diagrammatikus tulajdonságai-
nak analízise a kőkori vésetektől az antikvitás és a középkor „mappae mun-
di”-jain keresztül a kortárs térképekig és térképművészetig méri fel, hogy a di-
agramokkal történő gondolkodás milyen mértékben alakítja az emberi megis-
merés szemiotikai alapjait.

2. Diagramok és térképek

A Val Camonicában talált kőmetszet diagramja vélhetőleg a vadászó– 
gyűjtögető társadalmaknak a letelepedett földművelő gazdálkodásra történő át-
alakulását  dokumentálja.8 Ha elsőre úgy tűnik is, hogy a metszet a lenti völgy fa-
luját ábrázolja, a négyzetekből, vonalakból és csordafigurákból álló mértani háló-
zatról most már sokkal komplexebb értelmet feltételezhetünk, nevezetesen, hogy 
egy „kozmológiát ábrázol – részben képzelt és igencsak absztrakt idealizációját 
egy letelepedett tájnak”9 pontosan úgy, ahogy azt Val Camonica lakosai elgondol-
ták. Az addigi nomád életmódról való átállás új aggályokat hozott magával, mint 
amilyen az élelmiszer-ellátás és a közösség biztonsága, ami, ezzel párhuzamosan, 
kiváltotta az istenek segítéségére való igényt, ezáltal pedig a szükséget a sámá-
nokra és a papokra mediátorként. Ez az oka annak, hogy a téglalapokat, a sza-
bálytalan vonalakat és a pontokat egyre inkább projekciókként értelmezik a met-
szeten; az istenekhez szóló imák projekcióként. Hovatovább egy, a középső kő-
korszakra (Kr. e. 8000–6000) datálható palimpszeszt is ez, annak ellenére, hogy a 
figurák többsége a Kr. e. 1500-as évektől (bronzkor) a vaskorig (Kr. e. 900–700) 
tartó periódusra vezethető vissza, a házakat pedig nyilvánvalóan később adták 
hozzák. De ez a „megkövesedett ima”10 egy térkép lenne?

A fentihez hasonló térképekre vetett közelebbi pillantás azt sugallja, hogy 
minden térkép diagram, de ennek a fordítottja már nem igaz, hiszen nem minden 
diagram térkép. A térkép diagrammatikusan működik azáltal, hogy egyes jeleinek 
a diagrammatikus elrendezésével ábrázolja a tér pontjait. Úgy állít elő egy meg-
érthető szerkezetet, hogy a tárgyak közötti viszonyokat láthatóvá teszi. Ez biztosít 
lehetőséget számunkra, hogy vizualizáljuk és kognitívan feltérképezzük a moz-
gásunkat, a céljainkat és a terveinket, vagy hogy kivetítsük a gondolatkísérletein-
ket rá. Ezeknek a térbeli viszonyoknak az elrendeződései azok, amelyek a teret 

 8 Peter Barber, The book of maps (New York: Walker, 2006), 10.
 9 Jerry Brotton, Great maps: The world’s masterpieces explored and explained (London and New 

York: Dorling Kimberley, 2014), 21.
10 Barber, The book of maps, 10.
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reprezentációs médiummá alakítják, hiszen így válik lehetővé, hogy többféle, 
akár a fizikai, akár a mentális térben együtt létező dolgot lehessen ábrázolni. Ezért 
a diagramok alkotják – Sybille Krämer kifejezésével élve – a „gondolat laboratóri-
umát”;11 egy teret, ahol lehetőségünk nyílik mentálisan felfedezni és kísérletezni, 
ekképpen pedig új tudásra szert tenni arról a területről, amelyet vizsgálunk.

Úgy tűnik, a térképek önmaguk révén képesek mozgásba hozni a képzeletet, 
ami azt is jelenti, hogy nélkülözhetetlen eszközei a kísérleti gondolkodásnak. Ez a 
jellemzőjük leginkább a diagrammatikus természetükön alapul.12 A diagram egy 
ikon, avagy olyan relációk egy formája, amelyek egybevágnak az általa ábrázolt 
dolog relációival. Ezért arra a módra vonatkozik, ahogyan ezek a dolgok viszonyul-
nak egymáshoz. Mind az ikonok, mind a diagramok Peirce „elsődlegesség”-kate-
góriájának jelenségei, ugyanis olyan minőségek mentén ábrázolnak viszonyokat, 
amely minőségek saját formájukban is megtalálhatók: például a körforgalom táblá-
ja egy körbe torkolló vonalat mutat, mely aztán három-négy különböző irányba 
ágazik el. Ez a „közvetlen” hasonlóság, a hasonlóság a jel és a tárgya között, bizto-
sítja a diagrammatikus ikonoknak a legjellemzőbb potencialitásukat. A térkép 
„olyan”, mint a területe, ha csak absztrakt módon is, ami miatt mindenekelőtt felis-
merjük a viszonyokat azon helyek között, amelyeket ábrázol, de nem magukat a 
helyeket, legyenek azok épületek, országutak vagy tájak formái. Az ikon vizuális 
aspektusa tehát mindig magában foglalja a hasonlóságon alapuló kapcsolatot.

A térképhez hasonló diagramokra nagyon jellemző az erőteljes indexikusság: 
a diagramok előfeltételezik, sőt megkövetelik az interakciót. Ennek oka a térképnek 
mint vizuális jelnek az indexikusságában keresendő. A diagram mindig vonatko-
zik valamire – hovatovább a figyelmünket arra a tárgyra irányítja, amelyre vonat-
kozik, valamint a köztük lévő kapcsolatok formai hasonlóságára. A diagrammati-
zálás – amit akkor hajtunk végre, amikor tartományokat kapcsolatok hálózatába 
strukturálunk – magában foglalja mind a hasonlóságot, mind az analógiát. A hib-
riditás az, ami a térképet hatékony eszközzé teszi nem pusztán az ismeretlen te-
rületek felfedezésében, de az olyan új viszonyok feltárásban is, amelyeket semmi-
fajta szóbeli leírás nem tudna egyébként felfedni.

3. Diagramokkal gondolkodni

A késztetés a dolgok feltérképezésére mélyen emberi, alapvető ösztön. Tud-
nunk kell, honnan jövünk, hol vagyunk és hova megyünk, vagyis ismernünk kell 
a viszonyunkat ahhoz a térhez képest, amelyben tartózkodunk – és a helyünket 

11 Sybille Krämer, „Is there a diagrammatic impulse with Plato? ‘Quasi-diagrammatic-scenes’ 
in Plato’s philosophy”, in Sybille Krämer and Christina Ljungberg, eds., Thinking with Diagrams: The 
Semiotic Basis of Human Cognition, 163–178 (De Gruyter: Berlin, 2016), 175.

12 Vö. Frederik  Stjernfelt, Diagrammatology: An investigation on the borderlines of phenomenology, 
ontology, and semiotics (Dordrecht: Springer, 2007), 105. Christina Ljungberg, „Cartosemiotics”, in Peter 
Trifonas, ed., International handbook of research in semiotics, 759–770 (New York: Springer, 2015), 762.
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benne. Ezért lehet minden térkép alapvetően egocentrikus, hiszen azok elhelyezik 
a térképolvasót a térben.13 Szükségünk van arra, hogy kezdettől eligazodjunk a 
térben mobil ágensekként. Az emberi állapotnak annyira központi eleme a mobi-
litás, hogy az orientáció iránti igény – hogy tisztában legyünk a világban elfoglalt 
helyünkkel, és azzal, hogy miként tudunk onnan elmozdulni – nem tűrhet halasz-
tást. Ezek alapján a térképek hatalma abban áll, hogy rendelkeznek a mentális 
képek előállításának potenciáljával, hiszen képesek eligazítani a használóikat, 
vagyis lehetővé teszik számukra, hogy azok elhelyezzék magukat mind a térké-
pen, mind pedig azon kívül és felül is. Ez biztosítja egyúttal, hogy a felfedezendő 
fizikai vagy mentális tér bizonyos pontjait vizualizálhassuk, ami nemcsak arra ad 
jogosítványokat, hogy eligazodjunk a környezetünkben vagy a tudástérben, de 
olyan szcenáriókat is megidéz, amelyek ott lehetnek a papíron, a képernyőn vagy 
az elmében.

De ami miatt a térkép még inkább kiemelkedő eszköze lehet a felfedezésnek, 
az annak a lehetősége, hogy olyan új információkat vagyunk képesek feltárni be-
lőle, amelyek nincsenek abban explicit módon kifejtve, hanem a részei közötti vi-
szonyok megfigyeléséből vezethetjük le őket. Ez a diagramoknak az egyik leglé-
nyegesebb tulajdonsága, nevezetesen, hogy kiterjesztik a lehetőségek terepét, így 
még több innovatív kísérletet lehet velük végrehajtani, így pedig új felfedezéseket 
tesznek lehetővé.

A peirce-i szemiotikában a térkép olyan jel, amely legalább két tárgyat ábrázol: 
egy dinamikusat és egy közvetlent. A dinamikus tárgy valós földrajzi tényekből 
áll, amelyek meghatározzák a térképet formailag, míg a közvetlen tárgy az a mód, 
ahogyan a valóság jelen van az elménkben. Ahogyan a képzelet belső működése 
viszonyul a térképhez,14 befolyásolja, miként lesz a térkép a területre vonatkozó 
kulturális ismereteinkre hatással. Ezért azt mondhatjuk, hogy a térképek a „meg-
ismerés protokolljaiként”15 működnek mind az elkészítésük, mind az értelmezé-
sük során. Ikonokként a térképek elsősorban diagramok, Peirce ikonhármasának 
(kép, diagram, metafora) második alkategóriáját alkotják. A diagramok csak vi-
szonyokat, struktúrákat vagy absztrakt mintákat képesek ábrázolni. A térkép az 
orientáció eszközéül szolgál, mert tudjuk, hogy a különböző részei közötti viszo-
nyok analógok azokkal, amelyek az ábrázolt földrajzi területek részei között is 
fennállnak.

Vélhetőleg ez az elv vezette a Nippur ősi sumér városát ábrázoló térkép készí-
tőit is. Harley és Woodward16 szerint feltehetőleg ez a legkorábbi ismert várostér-

13 Christina Ljungberg, „Maps mapping minds”, in Louis Armand, ed., Mind Factory, 185–199 
(Prag: Litteraria Pragensia, 2005), 185; Jerry Brotton, A history of the world in twelve maps (London: 
Penguin, 2012), 9.

14 Essential Peirce: Selected philosophical writings, vol. 2, eds. Peirce edition project (Bloomington, IN: 
Indiana University Press, 1998), 498.

15 Vincent Colapietrótól kapott személyes e-mail 2005-ben.
16 Harley and Woodward, „Preface”.
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kép, amely arányokat használ. Nagyjából Kr. e. 1500 körül mutatja Nippur alap-
rajzát, amely város a sumérok vallásos központja volt Babilóniában, az Eufrátesz 
mellett, Bagdad és Basra között. Ahogy arra Peter Barber17 rámutatott, ez a térkép 
csak a város negyedét ábrázolja, de oly módon, hogy az megelőlegezi az európai 
városok metszeteit 3000 évvel későbbről, mert szelektíven állítja fókuszba az 
egyes elemi objektumokat: a városfalat, amely körbeveszi a várost a hét kapuval, 
amelyek nevei ott szerepelnek mellettük; a vízi utakat; feltételezhetően két nagy 
raktárt a folyó mellett; két templomot és egy nagy nyitott teret a bal oldalon. Meg-
figyelhetjük, hogy az Eufrátesz balra hajlik, a csatorna pedig merőlegesen fut ke-
resztül a városon és annak kapuin.

Az a tény, hogy minden egyéb információt lehagytak róla, mint például az 
épületeket vagy a kisebb utcákat, a térkép inherensen diagrammatikus természe-
téről tanúskodik a következők miatt:

– Mind a térképekkel, mind a diagramokkal együtt jár a kiválasztás elve, ami 
a diagramot ennyire hasznos ikonná teszi, hiszen – ahogy azt Peirce18 kieme-
li – „csökkenti a részletek mennyiségét, és így lehetővé teszi, hogy az elme 
könnyebben elgondolja a lényeges tulajdonságokat”. Mark Monmonier19 en-
nél is tovább megy, amikor azt mondja, hogy „[n]emcsak könnyű hazudni a 
térképekkel, de szükséges is… [ahhoz, h]ogy elkerüljük, hogy alapvető in-
formáció vesszen el a részletek ködében, a térképnek a valóság szelektív és 
hiányos nézetét kell adnia”.

– Ahogy emellett Peirce20 érvel, a diagramoknak nem szükséges úgy kinéz niük, 
mint a tárgyaiknak, mert „csupán az elemeik közötti viszonyokra vonatkozik 
a hasonlóság” – ezért a fő jellemzőik közötti kapcsolat állítja elő a jelentést.

– Ezen túl, a térképek egyszerre diagramok és metadiagramok, vagyis a diag-
ramok diagramjai. A kiválasztott kapcsolatok ábrázolásában mindig benne 
foglaltatik egyfajta önreflexivitás.

Már Kr. u. 400-ban a római szerző Macrobius használta a térkép diagrammati-
kus aspektusait annak érdekében, hogy az olvasóit bevonja a jelentés-előállítás-
ban való részvételbe a Scipio álmának kommentárja című műve olvasása közben – 
egy olyan szövegnek, amely az ifjabb Scipio Africanusnak a mennybemenetelét 
tárgyalja. Kerülettérképet használva a szferikus világot különböző éghajlati régi-
ókra osztotta fel, ezzel pedig Scipióhoz rendelt mindentudó tekintetet a földre: 
látjuk az Orkney-szigeteket északnyugaton, a Kaszpi-tengert északkeleten, az 
Indiai-óceánt délkeleten, a Vörös-tengert délen és Itáliát középen. Macrobius 
klasszikus, geocentrikus – sőt italocentrikus – térképet használ – amely később 
nagy hatással bírt az OT-térképekre [orbis terrarum] és a még későbbi mappae 
mundira – azért, hogy hangot adjon a Cicero által a De re publicában megfogalma-

17 Barber, The book of maps, 12.
18 Essential Peirce, 13.
19 Mark Monmonier, How to Lie with Maps (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1991), 1.
20 Essential Peirce, 13.
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zott aggodalmak fontosságának azzal kapcsolatban, hogy valaki kiemelkedjen az 
erényei mentén, és hogy egy ideális közösségi jólét modelljét adja.21

Ennélfogva a térkép több szinten állít elénk diagramot:
– szövegszinten Macrobius kommentárját, mivel az tükrözi Scipio álmának 

nyelvi leírását;
– a térképkészítő szintjén, akinek a kognitív felfedezéseit követi, és akinek a 

világnézetét közvetíti;
– az általa megcímzett közönségnek a világnézetét. Ahogy emellett Jerry Brot-

tom22 [sic!] érvel, az ilyen „kerülettérképeket” arra használták, hogy „a fizi-
kai geográfiának, vagyis annak, ahogyan a természeti világ megszabta, az 
ember hol élhet a felszínén, valamifajta megértését biztosítsák”.

Az írókban már nagyon korán tudatosult, hogy a térképek milyen hasznosak 
a kognitív felfedezés számára. Felismerték a térkép azon kapacitását, hogy az ké-
pes beindítani az értelmezőinek a kognitív képességeit, amely kapacitás alapvető-
en a térkép diagrammatikus struktúráin alapul, kombinálva az indexikus funkci-
óival és az ikonikus tulajdonságaival. Bár a diagram ikonikus, mivel vizuális jel, 
ez mindig „egy adott anyagiságban vagy formában ölt testet, vagy pedig az ikoni-
kus reprezentáció egyik instanciájában”.23 Bár a lényeges jellemzőire absztrahál-
juk, a diagram mindig valami konkrétra vonatkozik – sőt, figyelmünket arra a 
tárgyra irányítja, amelyre vonatkozik, illetve a köztük lévő kapcsolatok formai 
hasonlóságaira.

Azt, hogy a térképek diagrammatikus természete mind a felfedezésben, mind 
pedig az értelmi megvilágításban hasznosnak bizonyul, már az északibb klímájú, 
korai keresztény zárdákban is tudták. A 8. században az ír szerzetesek azért for-
dultak a térképkészítéshez, hogy a bibliai Józsué könyvéből megértsenek egy külö-
nösen obskúrus fejezetet. Rajzoltak egy térképet Az ígéret földjének alakja címmel 
annak érdekében, hogy a Sevillai Izidor által mintegy száz évvel korábban írt 
kommentárt illusztrálják vele. Kétségtelen, hogy az Izidor-féle elbeszélése annak, 
hogy Mózes halála után Józsué hogyan „vezette Izrael fiait a Jordán folyón, a kö-
rülmetélésen és a kánaánitákon aratott győzelmen keresztül, és hogyan kapták 
meg kijelölt jussukat a föld felosztása során”,24 inkább komplikáltabbá, semmint 
követhetőbbé tette a történetet.

Józsué könyvének narratívája igen lényegre törőnek hangzik. Amikor azonban a 
szerzetesek megpróbálták kisilabizálni, hogy melyik törzsnek melyik földdarab 
jutott és milyen sorrendben, az igen nehéz feladatnak bizonyult számukra, mivel a 
leírásban szereplő határok ellentmondásosak voltak, ha nem egyenesen lehetetle-
nek tűntek, ha belementek a részletekbe. A The Eerdmans Bible Dictionary is meg-
erősíti, hogy „Józsué könyvének eredete és formálódása folyamatos viták tárgya 

21 Brotton, A history of the world in twelve maps, 98.
22 Uo., 99.
23 Lucia Santaella, Matrizes da linguagem e pensamento (Sao Paulo: Iluminuras, 2001).
24 Sevilla-i Izidort idézi Barber, The book of maps, 40.

Helikon_2019_2_Könyv.indb   192 2019. 11. 12.   9:53:31



CHRISTINA LJUNGBERG / A TÉRKÉPEK DIAGRAMMATIKUS JELLEGE 193

maradt a tudósok között”.25 A határok és a települések listája gyakran ellentmon-
dó, mivel a könyv összeállításakor különböző típusú adatokat és szöveges forráso-
kat használtak fel, ideértve például a történeti szemtanúk beszámolóit is, csak úgy, 
mint az archívumi forrásokat. Hiszen magát a könyvet több mint 700 évvel azt 
követően jegyezték el, hogy a vonatkozott eseményeknek meg kellett történniük 
(kb. Kr. e. 1500-ban). Hovatovább az erőteljes ideológiai cél – nevezetesen, hogy 
egy ideális múltat fessen meg, olyat, amelyben Izraelt csak izraeliták lakták – nem 
tette szükségessé a történelmi hűséget.

A térkép két referenciapontja a Földközi-tenger és a Jordán folyó, amely a Li-
banoni-hegységből a Holt-tengerbe folyik. Míg a Jordántól keletre eső törzsek fel-
osztása többé-kevésbé világos, Sevillai Izidor kommentárja, úgy tűnik, csak né-
hány verset ragadott ki azok közül, amelyek arról szólnak, mely törzsek kapták a 
Jordántól nyugatra eső területeket, s ez igen bizonytalanná teszi az egésznek a 
kontextusát. Ezért érezhették a szerzetesek annak szükségét, hogy vizuálisan vi-
lágítsák meg a témát. Abban bizonyult számukra hasznosnak a diagrammatikus 
eljárásmód, hogy egyértelműsítette a szöveg következetlenségeit. A térképet te-
hát nem illusztrációnak szánták, hanem magyarázó vizualizációként, hogy az a 
kommentár szerves részeként szolgáljon.26

4. Diagrammatikus kísérletezés

Ha a vizualizációra szolgáló térképet egy olyan szöveg alapján készítették, 
amelyet az idők során szerkesztettek és módosítottak, hogyan viszonyuljunk hoz-
zá? Mi a „pontatlan”, a „helytelen”, a „téves” vagy a pusztán csak elképzelt térké-
pek szemiotikai státusza? Az olyan kora középkori térképek, mint amilyet az ír 
szerzetesek készítettek, kétségkívül pontatlanok, néha pedig még hibásak is. En-
nek ellenére továbbra is térképek, nem pedig a tájat ábrázoló műalkotások vagy a 
terület nyelvi leírásai. Az elképzelt vagy egyéb nem létező területek olyan terüle-
tek, amelyeket az őket ábrázoló térképek hoznak létre, ami miatt egyáltalában 
saját jogon területek lehetnek. Ennélfogva igazolják a térképek diagrammatikus 
természetének inherens kreatív potenciálját. Ez terjeszti ki a lehetőségek terepét 
arra, hogy innovatív kísérleteket lehessen rajtuk végrehajtani. Bár ezek a területek 
nem léteznek a földrajzi térben, földrajzilag lehetséges területeket reprezentálnak. 
A létezésük módja a mentális reprezentáció: papíron, vásznon vagy köveken áb-
rázolt „térképei az elmének”.

Mint azt a fentebb tárgyalt térképeken láttuk, absztrakt formájuk kiemelte a 
diagrammatikus jellemzőiket, vagyis hogy redukálják a részleteket, ami meg-
könnyíti, hogy emlékezetünkbe idézzük őket. A térképek a diagramoknak csak az 
egyik típusát alkotják. Vannak még gráfok, folyamatábrák, táblázatok, egyenle-

25 Eerdmans Bible Dictionary, eds. Allen C. Myers, John W. Simpson, Philip A. Frank, Timothy P. 
Jenney and Ralph W. Vunderink (Grand Rapids, MI: Wm. M. Eerdman, 1987), 600.

26 Uo., 40.
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tek, alaprajzok stb. is. A prototipikus térképek a terület diagramjai, amelyek vo-
nalakat, rajzokat és színeket használnak annak érdekében, hogy analogikus vagy 
digitális módon ábrázolják a területüket.27 Ugyanakkor a diagramokat nem szük-
séges grafikusan ábrázolni, állhatnak szavakból és számokból is. Amikor a térké-
pet megfosztjuk az összes grafikus elemétől, és az csak helységneveket mutat a 
diagrammatikusan helyes pozíciójukban, attól még mindig egy térkép marad. 
Ennek példája az úgynevezett OT-térkép, más néven a T az O-ban diagram (5. 
ábra). Ahogy fentebb említettem, a kerülettérképnek ez az egyszerűsített verziója 
a geográfiai szövegeknek abból a hagyományából ered, hogy azok a bolygót a 
három ismert kontinensre, Ázsiára, Európára és Afrikára, diagrammatikusan fel-
osztják.

Ázsiát fentre helyezték mint az oriens (mivel az orientális volt a legmesszebb 
található akkoriban, és később ebből jött az orientálni és a betájolni [orientate] ki-
fejezés is), Európát és Afrikát pedig a Földközi-tenger választja el.28 A gömböt az 
„Óceántenger” (Mare Oceanum) veszi körbe, míg a Földközi-tenger vízfelszínébe 
gyűjtötték a „T” összes vizét. Hagyományosan a térkép bal fele vagy a felső része 
ábrázolta a Don-folyót (és az Azovi-tengert, a Fekete-tengert, a Márvány- és az 
Égei-tengert),29 a jobb fele vagy a lenti része pedig a Nílust. A Paradicsom, mivel 
az van a legmesszebb, még Ázsián is túl helyezkedik el, Jeruzsálem viszont a cent-
rumban.

A középkori térképeken a diagrammatikus T az O-ban elve még az úgyneve-
zett mappae mundi, a világtérképek esetében is tartotta magát. Az egyike ezeknek 
a Hereford mappa mundi 1300 körülről, egyben a legnagyobb, a legrészletesebb és 
a legjobb állapotban fennmaradt ismert középkori térkép. A készítője Richard of 
Haldingham and Lafford volt – akit Richard de Bello néven, a normann nevén is 
ismerhetünk –, a lincolnshire-i Haldingham egyik papja. Ami furcsa, hogy Ri-
chard nemcsak a térképen jegyezte a nevét, ami igen ritka dolognak tekinthető a 
korban, de az szintén felbukkan más dokumentumoknál.30 A Hereford-térkép 
nagyszerű áttekintését adja kora angol kultúrájának. 

A T-t az O-n belül stilizálva a Don és a Nílus a Földközi-tengerbe ömlik, a világ 
akkor ismert három részének – Ázsia, Európa és Afrika – határait kialakítva, míg 

27 Winfried Nöth, „Medieval Maps: Hybrid ideographic and geographic sign systems”, in Ingrid 
Baumgärtner und Martina Stercken, Hg., Herrschaft Verorten: Politische Kartographie des Mittelalters 
und der Frühen Neuzeit, 335–353 (Zurich: Chronos, 2012), 339.

28 Ahogy azt Jerry Brotton (Jerry Brotton, Trading territories: Mapping the early modern world [Itha-
ca: Cornell University Press, 1999], 77) megjegyzi, a globális tér pápai felosztása az 1493-as Tordesillasi 
szerződésben viszonylagossá tette a keleti és nyugati égtájakat azzal, hogy bevezette a gömbformát. 
A keresztény középkor háromosztatú T az O-ban térképein Jeruzsálem volt a világ közepeként áb-
rázolva, a Földközi-tenger a Donnal és a Nílussal pedig a T-t formálta meg egy kör alakú óceánban.

29 Thomas Suárez, Shedding the veil: Mapping the European discovery of America and the world (Sing-
apore: World Scientific, 1992), 8.

30 Vö. Peter Whitfield, The Image of the World: 20 centuries of world maps (London: British Library, 
2010), 20; Valerie I. J. Flint, „The Hereford map: Its author(s), two scenes and a border”, Transactions 
of the Royal Historical Society 26, 8. sz. (1998): 19–44, 20.
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Krisztus a bolygó egészén uralkodik. A Földközi-tenger a középpontban álló 
földrajzi tárgy, könnyen felismerhető az Etna vulkán Szicíliában és a knósszoszi 
labirintus is. A Brit Szigetek a bal alsó részen helyezkednek el, a Vörös-tenger és 
az Arab-öböl pedig a jobb felsőben karomként a klasszikus római világ mintájára. 
Majdnem mindegyik helységnév európai vagy a Földközi-tenger régiójában he-
lyezkedik el; a korban Afrika és Ázsia részeit még alig fedezték fel.

Az a diagram, amely e térkép alapstruktúráját adja, annak mértékéről tanús-
kodik, hogy a világföldrajzról való tudás akkoriban mennyire Európára, valamint 
Afrika és Ázsia ismert részeire korlátozódott, amely kontinensek a térkép terének 
nagy részét teszik ki. Keletnek tájolva – ami azt is jelenti, hogy nekünk kilencven 
fokkal az óramutató járásával megegyező irányba el kell forgatnunk azt az el-
ménkben, hogy irányban legyünk – mutatja meg, milyen mértékig volt képes a 
középkori mappae mundi ábrázolni a Földet. A 13. századi keresztények által el-
gondolt világkép nem pusztán földrajzi, de ideografikus és mitografikus tér is, 
amelyet ismeretlen és lakhatatlan területek vesznek körbe, és mitikus, legendás, 
irodalmi vagy biblia lények laknak be. A klasszikus mitológiai alakokon túl a tér-
képet elözönlik az olyan kreatúrák, mint a mitikus griffmadár és a szfinxszerű, 
félelmetes mantikór vagy Góg és Magóg szörnyű törzsei és az egyéb „monsztrőz” 
lények. Ezek közül több, mint például az ichtyophagus, az asztomiták vagy az 
anthropophagus,31 a görög világ perifériáját népesítette be, leginkább Indiát és 
Etiópiát. Az a tény pedig, hogy „Európa” és „Afrika” jelzetei felcserélődtek, sokat 
elárul a készítő és a befogadók általános földrajzi tudásáról vagy épp annak hiá-
nyáról – feltéve, hogy ez nem valami mélyebb jelentéssel bíró hiba a térképész 
részéről.32

De ennek nem kell feltétlenül így lennie. Tekintetbe véve, hogy a térképet leg-
alább két, egymással ellentétes kód – egy diagrammatikus és egy földrajzi – igaz-
gatja, e térkép izgalmas betekintést nyújthat abba, mit tartottak fontosnak a 13. 
századi keresztények. Az első egy lokális kód, ami a Brit Szigetek részletes és 
túlméretezett ábrázolását nyújtja. Ez a földrajzilag ismert és ismerős világ, amely-
ben a térkép olvasói (és a készítője) élnek és utaznak, és ahol személyes tapaszta-
lattal rendelkeznek azokról a tárgyakról, amelyek a térképen ábrázolva vannak, 
de arról is, hogy mennyi időbe telik bizonyos távolságokat megtenni – vagy leg-
alábbis hallottak erről utazóktól, zarándokoktól vagy árusoktól. Ezzel szemben a 
második kód a világtérképen globális perspektívát követel meg. Ez sokkal kisebb 
méreteket eredményez azokon a világtérképeken, amelyek Jeruzsálemet a szent 
városként a középpontba helyezik mint a bibliai történetek centrumát, és képzelt 

31 Martina Münkler und Werner Röcke, „Der ordo-Gedanke und die Hermeneutik der Fremde 
im Mittelalter: Die Auseinandersetzung mit den monstruösen Völkern des Erdrandes”, in Herfried 
Münkler, Karin Messlinger und Bernd Ladwig, Hg., Die Herausforderung durch das Fremde, 701–766 
(Berlin: Akademischer Verlag, 1998).

32 Brotton, A history of the world in twelve maps, 85.
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tájait az akkoriban ismert fizikailag geografikus világnak a diagrammatikus rep-
rezentációjára vetítik.

Az a tény, hogy a Brit Szigetek relatíve nagyobbnak vannak ábrázolva Európa 
többi részénél, arról tanúskodik, ahogy az első kód Angliát, Skóciát és Írországot 
diagrammatikus viszonyba lépteti a középkori Európa többi részével. A térké-
pész szubjektív és lokális nézőpontjából ezek a területek számítanak a leginkább, 
és ezeket ismeri személyesen a legjobban, ezért is sokkal részletesebb az ábrázolá-
suk a térképen. Például a térkép által a Lincoln-katedrálisra használt jel viszony-
lag nagy. Richard itt volt kanonok, innen kapta a javadalmát, és itt volt kincstár-
nok is. Ugyanez figyelhető meg Oxford jelénél is, ahova iskolába járt,33 ahogy a 
közelében található kastélyok jelölésénél is. A nagyobb városoknak – mint ami-
lyen Párizs, Róma, Córdoba és Alexandria – a száma és az elhelyezkedésük vi-
szonylagos pontossága azt bizonyítja, hogy – mint arra Peter Whitfield rámutat – 
„a középkorban tudatában voltak a valós földrajznak”.34

A második kód a térkép felső részét a teológiai hitvallással kapcsolja össze. A 
csúcsán az édenkertet találjuk Ádámmal és Évával az emberiségnek a Paradi-
csomból induló mitikus eredetét reprezentálva. Ádám és Éva bibliai mítoszának 
az időtengelye ennélfogva a térkép vertikális tengelyére vetítődik rá. Hovatovább, 
a térkép kelet–nyugat-irányú orientációja megegyezik a földrajzi jelentésével, hi-
szen a Paradicsomot az ismert világ keleti mezsgyéjén helyezi el azzal egy időben, 
hogy diagrammatikusan az idő kezdete előttre teszi. Így aztán bármennyire zava-
rosnak és elfogadhatatlannak tűnik is a Hereford-térkép a modern olvasók szá-
mára, meglehetősen komplex képét adja a középkori térképészek és térképolva-
sók elméjének, továbbá bemutatja annak mértékét is, hogy akkoriban nem pusz-
tán a bibliai hermeneutika hagyománya szerint olvastak, de több, egyidejűleg ér-
vényes kód szerint értelmezték a fizikai világot.35

Barber36 vélekedése szerint a térkép elsődleges üzenete az, hogy „az isteni 
időtlenséget és végtelenséget elkülöníti az emberi idő és tér korlátozottságától”. 
Holott ez az „isteni időtlenség” ellentétbe kerül a lincolnshire-i egyházmegye „va-
lós” politikájával, ideértve a vadászattal kapcsolatos érdekellentéteket, ami a kor 
felkapott témája volt.37 Ez alátámasztja a kézzelfogható összefüggések és viták 
jelenlétét – és fontosságát –, ami kétségkívül jelentős hatással bírt arra, ahogy a 
térképkészítő ábrázolta a földrajzi és a vallásos viszonyokat. Ennélfogva a térké-
pet vizsgálhatjuk úgy, mint a diagrammatikus leképezését

1.  a térképkészítő emlékezetének a saját tapasztalatairól;
2.  a tudásának azokról a helyekről, amelyeket saját tapasztalatból ismer, mert 

meglátogatta azokat;

33 Flint, „The Hereford map…”, 25.
34 Whitfield, The Image of the World…, 20.
35 Nöth, „Medieval Maps…”, 349; Ljungberg, „Cartosemiotics”, 764.
36 Barber, The book of maps, 60.
37 Flint, „The Hereford map…”, 27.
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3.  az Európa más helyeiről való tudásának, amely krónikákból vagy egyéb 
irodalmi forrásokból származik, és ahogy azokat az utazók és zarándokok 
szájhagyománya közvetíti;

4.  Hereford kartografikus jelének az 1300-as évben, ami tükrözi a középkori 
hitvilág és kultúra többrétegűségét és sokoldalúságát, ami nagyon külön-
bözik például 2016 kartografikus jelétől.

Bár a Hereford-térkép nem olyan reprezentáció, amilyent ma világtérképnek 
hívnánk, a készítőjének, a közönségének és nem utolsósorban annak a mecénás-
nak a világról alkotott képét ábrázolja diagrammatikusan, aki a pozitív fogadta-
tásról és a készítő díjazásáról gondoskodott. És ahogy azt Valerie Flint38 megjegy-
zi, a térkép bemutatja, „hogy ugyanolyan hangsúlyos a hallás és a látás, mint az 
olvasás valamilyen didaktikus célból” diagrammatikusan. Ez arra enged követ-
keztetni, hogy a térkép tervezésekor jelen volt az oktatói szándék is, a gazdag 
történeti dokumentációjának, a bibliai és egyéb mítoszoknak, akár a helyi tudásra 
és a politikára építő jellegének felhasználása tanítási segédletként – azért, hogy 
felkorbácsolja az érdeklődést, és betekintést nyújtson úgy az isteni és a mitikus 
világok komplex módjaiba, mint amennyire a sajátunkéba.

A térkép diagrammatikus elrendezése ezért alátámasztja azt a feltételezést, 
hogy az kevésbé prédikációs, mint inkább oktatói eszközként szolgált, leginkább 
azon sokaság számára, akik nem tudtak olvasni. Valójában, mint amellett Dan 
Terkla39 érvelt, a térkép egy nagy adatbázist alkot „jóval 1000 feletti érzékekre 
ható elemmel, amelyek ha működésbe lépnek, mind a látást, mind a hallást be-
vonják, így megelevenítve a múltat és szó szerint emlékezetessé téve azt”. Ez a 
nyelvi és vizuális interakció felbátorítja a hallgatóság bekapcsolódását, ami pedig 
a térkép performatív potenciáljára mutat – egy olyan képességre, amelyet ki kell 
hámozni belőle, hiszen az a diskurzusába és a szövegébe ágyazott. Amint azon-
ban aktivizálódik, arra készteti a hallgatóságot, hogy vele aktív interakcióba lépve 
felfedezze a terét és az inksripcióit, ezzel párhuzamosan viszont a térkép le is 
horgonyozza magát a néző lokális és ismerős geográfiájában. Ez a pedagógiai 
szándék, úgy vélem, még hangsúlyosabbá válik a térkép diagrammatikus T az 
O-ban struktúrája által, ami pedig ráerősít a kommunikációs funkciójára. A tér-
kép nem egyszerűen megidézi a világ hivatalosan érvényben levő rendjét, de 
megkönnyíti a megfigyelői megértést is azzal, hogy orientációs eljárásként műkö-
dik annak érdekében, hogy feldolgozhatóvá tegyen tömérdek információt, és ez-
által leköti a nézők érzékelő és emlékező funkcióit.40 

38 Uo., 24.
39 Dan Terkla, „Informal catechesis and the Hereford Mappa Mundi”, in Robert Bork and And-

rea Kann, eds., The art, science and technology of medieval travel, 127–142 (Aldershot: Ashgate, 2018), 133.
40 A Hereford-térkép inspiratív szoros olvasatáért lásd Jerry Brotton Great maps: The world’s mas

terpieces explored and explained című könyvét.
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5. A térképek hibriditása

Mint azt a Hereford-térképen láttuk, a térképek hibrid jelrendszerek, amelyek 
két radikálisan eltérő szemiotikai rendszert hasznosítanak, a nyelvit és a vizuálist. 
Bár mindkét rendszer kétdimenziós reprezentációvá alakítja a háromdimenziós 
világot, a térkép, a beszélhető nyelvvel ellentétben, nem lineáris és bármely irány-
ban olvasható, míg az írott szöveg lineárisan elrendezett egy kétdimenziós síkon, 
és szakaszosan olvasható. Ez a közös a térképekben és a fényképekben: mindkettő 
kétdimenziós, diagrammatikus reprezentációja a tárgyának. A kettejük közötti 
különbség a konvencionalitásuk mértékében rejlik. A térképeken a kartográfia 
megkötései hozzávetőlegesen precíz instrukciókkal szolgálnak az értelmezés szá-
mára, míg a fényképek sokkal nagyobb teret engednek annak eldöntésére, hogy 
mit is ábrázolnak. Az utasításokat, amelyek arra vonatkoznak, miként olvassunk 
egy adott térképet, részben a jelmagyarázat tudatosítja, amely szimbolikus infor-
mációval bír, részben pedig a térkép diagrammatikus elrendeződése kommuni-
kálja. Hogy könnyebben felismerjük a jeleket, a különbségek gyakran egyszerűsí-
tettek például azon területek színeinek vagy vonalainak egységesítésével, ame-
lyek bizonyos közös tulajdonságokkal rendelkeznek, például a magasság ugyan-
azon tartományába esnek, ami pedig a világunkban nem létezik ilyen lineáris 
formában.

Ha magunkévá tesszük Peirce nézeteit a diagramokat mint sematikus repre-
zentációkat illetően, azaz mint a „relációknak a konvenciók által fenntartott ikon-
jait”,41 akkor a térkép a következő aspektusokban ábrázolja a területet diagram-
matikusan:

– a térkép arányaiban, amelyek a távolságokat ábrázolják a térképen analogi-
kusan a valós terület távolságainak a matematikai arányaival. A diagram 
szimbolikus és indexikus jeleket kombinál. A szimbólumok a kulturális kon-
venciók által meghatározottak. Nemcsak a szavak szimbólumok, de az 
egyéb, konvencionálisan megállapított jelek is azok, mint például a templo-
mot jelölő kereszt vagy az éttermet jelölő villa és kés. A szimbólumok a tér-
képen nem földrajzi adatokat reprezentálnak, hanem a kulturális konven-
ciók által a tárgyhoz rendelt értékeket.

– akár képiek, akár nem a térkép jelei, a diagrammatikus viszony köztük alap-
vetően szükséges a térkép értelmezéséhez. A képi jelek felidézik azokat a 
tárgyakat, amelyeket ábrázolnak. A térképeken ezek gyakran profilból és 
talajszinten vagy kicsit afelett vannak bemutatva, ami könnyen felismerhető-
vé teszi az ábrázolt tárgyukat. A nem képi jellegű térképjelek, mint amilye-
nek a helységnevek vagy a konvencionális térképszimbólumok, diagram-
matikusan elrendezettek annyiban, hogy a köztük lévő viszony a térkép 
felszínén megfeleltethető azon lokációk térbeli elrendezésének, amelyeket 

41 Charles Sanders Peirce, „Logical Tracts, No. 2.”, in Collected papers of Charles Sanders Peirce, eds. 
Charles Hartshorne and Paul Weiss, 6 köt., 4:418–509 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1998), 418.
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reprezentálnak. Ez szintén igaz az úthálózatok, a vasútvonalak vagy – 
amennyiben várostérképről van szó – a metróhálózat kartografikus repre-
zentációira.

– a térképekre jellemző a látszólag véletlenszerű színhasználat, tipográfia vagy 
a térkép jeleinek eltérő nagysága, amivel a magasságok közötti különbsége-
ket vagy a geopolitikai jelentőséget fejezik ki. Ennek példája, amikor a barna 
vagy a kék szín különböző árnyalatai tükrözik a domb és a hegy magasság-
különbségeit, vagy a tavak és az óceánok mélységkülönbségeit; másfajta dia-
grammatikus viszonyok jelennek meg az eltérő szövegtípusok és -méretek 
használatában, amelyek egy város vagy település jelentőségére mutatnak.42

Ezek a diagrammatikus tulajdonságok azok, amelyek miatt a térképek annyira 
hatékony eszközei mind annak, hogy eligazodjunk a közvetlen környezetünkben, 
mind pedig annak, hogy ismeretlen területeket mérjünk fel. Hozzájárulnak ahhoz 
is, ahogyan a térképek az értelmezők kognitív potenciálját mozgósítják, amennyi-
ben az értelmezőkben mentális képeket hívnak életre annak érdekében, hogy tér-
képként funkcionálhassanak. Ugyanakkor a pontok, vonalak és színek halmaza, 
amely egy térképet felépít, kizárólag csak úgy olvasható térképként, ha ezt az értelme
zésükhöz szükséges feltérképező gyakorlatok révén tesszük. Ez alkotja Dodge, Kitchin és 
Perkins43 szerint a térképet, „egy inskripció a konstans reinskripció állapotában”, 
mivel valahányszor a térkép grafikus jelei térképpé alakítódnak a térképolvasás 
során, akkor a térkép „értelmezésre és lefordításra kerül, hovatovább munkát vé-
gez a munkáján belül”. Az effajta diagrammatizáció mind a hasonlóságot, mind 
az analógiát magában foglalja, ami miatt a térkép nemcsak az ismeretlen területek 
felfedezésében hatékony eszköz, de abban is, hogy folyamatosan és vissza-vissza-
térőn láthatóvá tegyünk olyan struktúrákat és kapcsolatokat, amelyeket semmi-
lyen nyelvi leírás nem tudna feltárni.

6. Kognitív protézis

Mint ahogy az a fenti példák többségéből kitűnik, a térképek a kognitív felde-
rítés protéziseiként működnek, és ez a diagrammatikus tulajdonságuk az, ame-
lyet C. S. Peirce leginkább az előtérbe tolt. A térképek a kísérletező gondolkodás 
nélkülözhetetlen eszközei. A diagramokkal gondolkodás ezért magában foglalja 
azt a felfogást is, hogy a gondolkodás folyamatát a kísérletező értelem hibalehető-
ségekkel bíró gyakorlatának tekintjük – és nincs ez másként akkor, amikor a diag-
ramokkal való kísérletezés az ilyesfajta kísérleti intervenciók megdöbbentő ered-
ményeivel szembesít.

Ugyanakkor a térképek legfontosabb funkciója, hogy egy adott területen való el-
igazodás érdekében felhasználhatók legyenek. Mint azt kezdetben láttuk, a térkép-

42 Winfried Nöth, Handbuch der Semiotik (Stuttgart: Metzler, 2000), 429.
43 Martin Dodge, Rob Kitchin and Chris Perkins, Rethinking maps: New frontiers in cartographic 

theory (London: Routledge, 2009), 17.
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használóknak szükséges magukat a térképen is lokalizálniuk annak érdekében, hogy 
tájékozódni tudjanak azon a „valós” vagy képzelt területen, amelyet az ábrázol. A 
térképolvasás során az „itt vagyok” „ott vagyokká” alakul – sajátos fúziója ez annak 
a deiktikus gesztusnak, amely a testről a térképre mutat, és így kartografikus kapcso-
latot teremt a világ, a térkép és az elme között. Ennek a deiktikus gesztusnak a refe-
renciája túlnyomórészt, ha nem teljesen, az „elhangzásának” tér- és időbeli keretén 
múlik. A diagramok viszonyok ikonjai, és ezek a viszonyok a térben az index tér- és 
időbeli funkciói által lokalizálódnak. Ez mutatja a diagramok és térképek erősen in-
dexikus jellegét, és ezt tenném felelőssé a dinamizmusukért is. A diagramok előfelté-
telezik, sőt megkövetelik az interakciót. Ez a térképolvasás indexikusságában rejlik, 
ami a felhasználó, a térkép és a fentebb említett referens közötti viszony, ez pedig 
magát a térképhasználatot egy szabályos háromszögelés egyik instanciájává teszi.

Ami még ennél is megkapóbb az az, hogy a térképek diagrammatikus inskrip-
ciója lebontja a nyelvi és a vizuális reprezentációk között hagyományosan meglé-
vő megkülönböztetést. Hogy ez meglehetősen természetesen történik, azt magya-
rázhatja a neurológiában tett felfedezés, hogy mind a térkép-, mind pedig a szö-
vegolvasás során igénybe vesszük a fejlett képfelismerő rendszereinket, amelyek 
diagrammatikusan szerveződnek. Valamifajta értelemalkotó rendszerrel szület-
tünk, amely megengedi számunkra, hogy értelmet adjunk a világnak. Minden-
esetre a tárgyak meghatározása és felismerése – ami a megismerő cselekedetben 
történik – megköveteli „a funkciók hierarchiáját”. Ahogy Sacks44 kiemeli, „[n]em 
látjuk magukat a tárgyakat, csak formákat, felszíneket, kontúrokat és határokat, 
amelyek eltérő fényben és kontextusokban mutatják magukat a mozgásuk vagy a 
mozgásunk okozta perspektívaváltásban”, majd ebből „a komplex, változó, vizu-
ális káoszból” hozunk létre invarianciákat. Sachs állítása szerint vélelmezhető, 
hogy ehhez hasonló felismerő mechanizmus működik az olvasásban is, ezért azt 
hozzáköti ahhoz a felfedezéshez, amelyet Mark Changizi45 és kollégái tettek, ami-
kor kimutatták, hogy minden természetes írásrendszer osztozik bizonyos alapve-
tő topológiai jellemzőkön a környezettel, melyeket a neurovizuális rendszerünk 
képes lefordítani magának.

Ez megmagyarázza azt is, hogy a térképek miért találhatók meg majdnem 
mindegyik kultúrában. Az általunk használt kartografikus jelek a diagrammati-
kus eljárás és azon kartográfiai konvenciók kombinációja, melyek megkülönböz-
tetik a térképeket a terület egyéb reprezentációitól. Pontosan az a mód, ahogy a 
térképkészítés diagrammatikus eljárása kombinálódik a kartografikus konven-
ciókkal, látható az eltérő projekciós rendszerekben, amelyek révén a szferikus 
gömböt a kétdimenziós síkra lehetséges vetíteni. A projekció minden egyes mód-
ja olyan torzulásokkal jár, amelyek közül a térképkészítőnek kell választania. An-

44 Oliver Sacks, The mind’s eye (New York: Knopf Doubleday, 2010), 27. 
45  Mark Changizi, Qiong Zhang, Hao Ye and Shinsuke Shimojo, „The structure of letters and 

symbols throughout human history are selected to match those found in objects in natural scenes”, The 
American Naturalist 167, 5. sz. (2006): 117–139.
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nak ellenére, hogy a térképek egyre inkább tudományos elvek alapján készülnek, 
bizonyos inherens torzulások mindig meg fognak maradni. Először is, bármely 
projekció szükségszerűen torzítja a Föld szferikus felülete és a térkép síkja közöt-
ti viszonyt. Másodszor, minden redukció, amely a méretet érinti, magában foglal-
ja a torzulást. Még Szicília vagy Massachusetts műholdképe sem képes jobban 
visszaadni ezeknek a helyeknek az objektív valóságát, mint a konvencionális tér-
kép, mivel a műhold adatait alaposan meg kell dolgozni ahhoz, hogy jelentéssel 
bíró képeket nyerjünk ki belőlük. A színeket és a formákat is manipulálnunk kell 
ahhoz, hogy a digitális információt vizuális formába öntsük. Ezért bír jelentőség-
gel, hogy a műholdképek mind jobban ötvözik a hagyományos térképek diag-
rammatikus és konceptuális elemeit annak érdekében, hogy a forrásadatok ezen 
új generációja a kartográfia évszázadok óta fejlődő nyelvén is értelmezhető ma-
radjon.

7. Szubjektivitás, művészeti eljárások és kartográfia

A térképek ezért feltárják a szubjektivitás, a művészeti eljárások és a kar-
tográfia közötti kapcsolatokat; olyan kapcsolatokat, amelyek láthatólag egyfelől 
mind az írásgyakorlatok és a művészetek, másfelől mind a kísérletezésre és a fizi-
kai vagy az imaginárius világ új tartományainak felfedezésre irányuló kartográf 
hajlamot felszítja. Diagramként a térkép megkapó példája az ikonikus és az inde-
xikus jelek közötti interakciónak. Mint arra Michael Haley46 rámutatott, a térké-
pek gyakran „»házasítják« a különböző funkcióikat egymást erősítő módokon”. 
Peirce47 számára a „prototipikus eset” egyfajta index, amely „arra kényszerít va-
lamit, hogy ikonként viselkedjen… vagy minket, hogy ikonként tekintsünk rá”. 
Példaként Haley a szélkakast hozza fel, ami nyilvánvalóan egy index, hiszen rá-
mutat a tárgyára (a szélirányra) a fizikai térben. Ugyanakkor a szélkakas úgy mu-
tatja meg, merről fúj a szél, hogy a szélirányt a négy fix égtájra vonatkoztatja, ke-
letre, nyugatra, északra és délre. Ezért nem egyszerűen index, hanem komplex jel, 
absztrakt ikon is. Más szóval a térkép egy diagram vagy mérethű modell, amely a 
„a földrajzi tér teljes szerveződését úgy mutatja be, ahogy azt felfogjuk”.48 Nem 
egyszerűen a szélirány jelzőjeként értelmezzük a szélkakast, hanem fel is idézzük 
a mentális képét annak a térnek, amelyben mozog. Hasonlóképp, ahogy magun-
kat rátesszük „a térképre”, vagyis időben és térben lokalizáljuk magunkat, fel-
mérhetjük annak terét egy analógia segítségével, tehát a négy égtáj közötti vi-
szonyból kivetített kognitív diagramon keresztül. Az index alapvető kognitív di-
menziót biztosít az effajta komplex figurációkban, amelyeknél az egyszerre rend-

46 Michael C. Haley, „Iconic function of the index in poetic metaphor”, Journal of Pragmatics 24 
(1995): 605–625, 607.

47 Idézi uo., 608. 
48 Uo.

Helikon_2019_2_Könyv.indb   201 2019. 11. 12.   9:53:31



TANULMÁNYOK202

kívül aktív, sőt „illékony” ikon–index-interakció figyelemre méltó és gyors növe-
kedést produkál.

Ez kerül előtérbe a művészetben manapság gyakori térképhasználatban, több-
ször annak vágyával kiegészülve, hogy titkolt terveket leplezzenek le, azzal 
együtt, hogy betekintést nyújtsanak a térképek inherens potencialitásába, amely-
lyel azok képesek komplex adatokat vizuálisan és formálisan is koherensen kom-
munikálni. Gyakran kijavítva vagy újrarajzolva a már létező térképeket, vagy di-
gitálisan átalakítva őket, a művészek átfestik vagy még inkább torzítják a konven-
cionális térképszimbólumokat, mint amilyeneket a városok, az utak vagy az or-
szághatárok jelölésére alkalmazunk csak azért, hogy ritkán használt topográfiai 
mintákat és tárgyakat helyezzenek a középpontba a saját egyéni atlaszaikat meg-
alkotva ezzel.49

A brit–palesztin Mona Hatoum Continental Drift című alkotása csontig hatoló 
példája annak, a művészek hogyan „szipolyozzák” ki a térképek erejét annak ér-
dekében, hogy a tény és a fikció közötti határt eltöröljék, ezzel egyszerre szemé-
lyessé és politikussá téve térképeiket. Hatoum arra használja a térképet, hogy ki-
mozdítsa a bevett igazságokat azáltal, hogy a térképek széles körben elfogadott 
érvényességét és anyagiságát egy másfajta fikcióként ábrázolja. Arra használja a 
térképet, hogy eljátsszon Edward Said50 érvével, mely szerint „a menekült új vilá-
ga, logikus módon, természetellenes, a valótlansága pedig a fikcióra hasonlít”, 
ami pedig egy „új, uralandó világot” eredményez.

A Continental Drift üvegből és vasreszelékből készült. Rendelkezik egy fém-
karral, melyet a kör közepén helyet foglaló motor mozgat, ezzel hullámzást idéz-
ve elő a vasreszelékben. Az azimutálisan ekvidisztáns vetülete – ami azt jelenti, 
hogy minden hely távolsága és iránya csak a projekció középpontjából helyes, 
ezért is használják repülőjáratok térképeihez – felveti a szubjektív kartografikus 
tekintet problémáját, mégpedig azáltal, hogy egy másik projekciót kínál fel. 
A Continental Drift ezért nem a világ egy anonim leképezése, mint inkább a néző/
olvasó felé intézett interpelláció, hogy rendezze újra a kimozdított területeket. 
Hatoum ezzel több olyan térképművészhez csatlakozott, akik nem szimplán 
hangsúlyozzák, hogy a konvencionális térképszimbólumok körülhatárolják a tár-
gyakat és a tényeket, amelyek amúgy is társadalmilag és politikailag előállítottak 
– ideértve az ilyesfajta tárgyak és tények diagrammatikus kapcsolatát, amely ter-
mészetesnek látszik. Hanem arra is rámutatnak, hogy a térképen látható tárgyak 
milyen mértékben eredményei az emberi fogalmiságnak, ami pedig azoknak ad 
hatalmat, akik vannak olyan pozícióban, hogy térképeket készítsenek.

Ennélfogva a térkép diagrammatikus jegyei, amelyek nélkülözhetetlenek a tér, 
az inskripció és a tudás közti közvetítésben, nem pusztán feltárják az addig nem 
sejtett viszonyokat, de új tudást is termelnek. Amint azt láttuk, ezzel a tulajdon-

49 A művészi térképhasználathoz lásd a tanulmányomat Julie Mehretu-ről a The Cartographic Jour
nal művészet és kartográfia kapcsolatával foglalkozó különszámában. 

50 Edward Said, Reflections on exile (Cambridge, MA: Harvard UP, 2001), 181.
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sággal látszólag az antikvitás óta tisztában vagyunk, sőt, már az őskortól fogva, 
ami rávilágít az emberi megismerésben betöltött alapvető fontosságára. Ez meg-
magyarázhatja a későbbi szoros kapcsolatot is a szubjektivitás, az írás, a művészi 
gyakorlatok és a kartográfia között: a térképek, egyrészt, láthatólag az írásgyakor-
latokon és a művészeteken belül új területek felfedezésére ösztönöznek, másrészt 
felszítják a kartografikus kedvet. Ezt emelik ki a kortárs írók és művészek, amikor 
a térképek és a feltérképezés diagrammatikus aspektusait hangsúlyozzák a mun-
káikban. A diagramokkal való gondolkodás révén képesek felderíteni: milyen 
mértékben teszik lehetővé a diagramok és a diagrammatikus kísérletezés az em-
ber számára, hogy új utakat és tudásterületeket ismerjen meg annak érdekében, 
hogy új módokon fejezhesse ki a reprezentációnak és az ember kategóriájának 
mind a potencialitását, mind pedig a határait.

(Ljungberg, Christina. „The Diagrammatic Nature of Maps”. In Thinking with 
Diagrams: The Semiotic Basis of Human Cognition, edited by Sybille Krämer and 
Christina Ljungberg, Berlin: De Gruyter, 2016. 139–160.)
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