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Bevezetés 
 
 A térképek színvilága, a térképeken alkalmazott felületi és egyéb jelek 

színezése a kartográfia kezdeteitől fogva alapvető fontosságú volt. Hosszú 

történelmi időszakokon át a térképek művészeti jelentőséggel is bírtak. A 

tudományos célú, és főként a tematikus térképészet kifejlődésével a 

színhasználat elsősorban az ábrázolt téma megértését szolgálta, az alkalmazott 

tudományos szemlélet illusztrációjaként és alátámasztásában jutott fontos 

szerephez. 

A hazai geológia történetében fontos szerepet játszanak a térképek. 

Townson és Beudant XIX. század eleji térképeit számos, az ország egészét 

vagy egyes részeit feldolgozó földtani térkép és térképmű született. E térképek 

színvilága, különösen az első időkben, rendkívül változatos volt. A bolognai 

konferenciát (1881; Capellini, 1882; Karpinsky, 1882), az egyes 

képződmények korának a geológiai térképeken megfeleltetett színkódok 

egységesítését követően a színhasználat rendszeressé vált, ugyanakkor az eltérő 

topográfiai alap és a különböző felületi jelek alkalmazása miatt eltérések is 

maradtak a térképek között. E térképek története a magyar földtan 

tudománytörténetének fontos darabja. 

 Ahhoz, hogy a térképek színeit, különösen azoknak az emberi 

érzékelésre gyakorolt hatását értelmezni tudjuk, szükséges a színek fizikai-

fiziológiai áttekintése is. A szakirodalom számos szempont szerinti vizsgálattal 

tárgyalja e kérdéskört. Péter (1968) kézikönyve a nyomdatechnika 

szemszögéből, a színezés oldaláról közelít. Király (1989) alapvető fontosságú 

iparművészeti tankönyve a látás fiziológiáját és a különböző színfelbontási 

rendszereket egymás összefüggésében tárgyalja. Itten (1997) szintén művészeti 

irányból, a színek szubjektív érzetkeltő hatásának irányából közelít a 

problémakörhöz. Zátonyi és Zátonyi (1998) fizikai tankönyvi rendszerességgel 

tekinti át a fény anyagi- és hullámtulajdonságait, illetve a színek e két definíció 

szerinti eredetét és érzékelését. Nemcsics (2004) műve elsősorban a színek 

egymásra hatását, a kontrasztok kialakulását, a színek dinamikai tulajdonságait 

mutatja be. Bunks (2002) könyve egy konkrét képfeldolgozó program 
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bemutatásán keresztül ismerteti a színek és színrendszerek használatát 

képfeldolgozó szoftverekben. 

 A fenti színelméleti alapok egységes, és a térképészet igényeit szem 

előtt tartó feldolgozását egyedül Máthé (2004) kísérelte meg szakdolgozatában. 

Munkája, elsősorban a szakdolgozat adta kutatási és terjedelmi korlátok miatt 

nem lehetett kellően átfogó. Egy ilyen jellegű, a térképészet és elsősorban a 

tematikus térképészet igényeit is beépítő színelméleti összefoglaláson túl 

dolgozatom áttekintő leírást ad a hazai földtani térképezés és a használt 

jelkulcsok történetéről, és bemutatja azokat a térinformatikai elemeket, 

amelyekkel munkám során a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) mai, 

digitális alapú geológiai térképkészítő tevékenységét elősegítettem. 

 

Az alkalmazott módszerek 
• Szakirodalmi feldolgozás: a dolgozat első mintegy kétharmada irodalmi 

áttekintés, amely a szakirodalmi kutatás módszerét dokumentálja. A 

bevezetésben felsorolt munkák a színelmélet fizikai, művészettörténeti, 

fiziológiai és képfeldolgozási aspektusait külön-külön dolgozzák fel, 

tehát ezek egységes szerkezetbe foglalása volt az egyik alkalmazott 

munkamódszerem. 

• Informatikai adatbázis-definiálás és -építés: Az irodalmi feldolgozás 

során megszerzett ismeretek jelentették az alapját munkám 

„végtermékének”, vagyis a Magyar Állami Földtani Intézetben a modern 

geológiai térképek elkészítésénél használt felületijel-készlet 

definiálásának elvégzéséhez, illetve az alkalmazott színrendszerek 

kialakításához tett hozzájárulásomhoz. A színek és felületi jelkészletek 

definiálása informatikai, adatbázis-építési feladat. Dolgozatomban 

rendszeresen felsorolom a MÁFI térképezési munkáinál használt 

szoftverekben szükséges adatbázis-definíciós lépéseket és eljárásokat. 

• Tervezés: a ténylegesen használt színek és felületi jelek kialakítása a 

fentieken túlmenően tervezési jellegű tevékenység.  
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Az eredmények rövid bemutatása 
A színelmélet különféle szempontjait taglaló szakirodalom feldolgozása 

révén elkészítettem egy olyan összefoglaló jellegű leírást, amely mindamellett, 

hogy ezen aspektusok kapcsolatrendszerét végigköveti és felhasználja, 

tartalmazza a színhasználatnak az analóg és digitális térképészet számára fontos 

gyakorlati elemeit, következtetéseit is. 

Rendszeres áttekintést adok a hazai földtani térképezés szín- és 

felületijel-rendszereiről. Külön tárgyalom a bolognai konferencia előtti, és az 

azt követő geológiai térképműveket. 

A MÁFI Informatikai Főosztályán közösen végzett munka keretében 

bekapcsolódtam az Intézet digitális térképein alkalmazott színeinek és 

színrendszereinek kialakításába. A színrendszer-definiálásban a kollektíva 

keretében végzett adatbázis-építő munkám nem tekinthető önállónak. A 

színrendszerek kialakításánál ugyanakkor lehetőség szerint támaszkodtunk az 

általam feldolgozott (az előző bekezdésben említett) térképek hagyományaira 

is. 

Önálló munkaként felületi elemkészletet dolgoztam ki a MÁFI digitális 

térképein történő alkalmazásra. E definíciós munka magában foglalja a felületi 

jelek és kitöltésük színeinek megadását is. A jelkészlet amellett, hogy 

alkalmazkodik a konvencionális kőzettípus-jelekhez, optimális a hasonló 

formációk hasonlóságának és a különbözők elkülönítésének szempontjából. A 

definiált felületi jeleket dolgozatom utolsó mellékletében mutatom be. A színek 

és felületi jelek együttes alkalmazását illusztrálom a munka CD-n megadott 

három térképmellékletén is. 

 

Tézisek 
1. Az eltérő tematikájú szakirodalom feldolgozása alapján a színelméletnek 

a tematikus térképészet számára legfontosabb ismeretek, szabályok 

szempontjai szerinti feldolgozása. Az irodalmi feldolgozás önmagában 

általában nem állítható tézisnek, azonban tudtommal hazánkban nem 
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készült még ilyen mélységű, térképészeti szempontból írott színelméleti 

összefoglaló. 

2. A hazai földtani térképezés, a geológiai térképművek részletes 

tárgyalása és bemutatása az alkalmazott jelkulcsok (színek és felületi 

jelkészlet) kiemelésével. 

3. A MÁFI térinformatikai alapú digitális térképein alkalmazott felületi 

jelkészlet definiálása, részvétel ugyanezen térképek színadatbázisának 

létrehozásában. 

4. A definiált felületi jelek és kitöltésük színeinek megadása a színérzet- és 

kontraszthatások figyelembevételével. 
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