
 
 

 

 

 

 
EGYÉB TÁRGYÚTANULMÁNYOK

 
 

A képszerű statisztikai ábrázolás.

La statistigue par images.

Résnmé. On représente souvent,

de graphigues, des séríes ou données slatisligues.

Et il est recunnu gue ce mode de representation

peut donner une idée nette et avoir un effet uif si

Pessence de la chose á montrer' est bien soulígnée.

au moyen

Des díagrammes simples d ,,Petites barres"

.

aux graphigues a frais dimensions, on a plusieurs

possibililés de représenter, par graphigues, des

données.

D*aprés nos auleurs de méthodologies. les

grephigues dits píclogrammes ne peuvent élre

scienliíigues. D'aprés ces auieurs, ceux guifonl des

graphigues de cette sorte n,ont rms le moyen

de donner une idée précise, ni celui dü'ndiguer

territoires ou des volumes. A

premiere vue, ces arguments semblent probants,

mi le caractere maihemafígue et les méthodes, exi—

exaclement des

geant une grande precision, de la statistigue; n'ou—

blions pas cependant gue chagne [agon de repré-

senlation graphigue (; ses défants de méthodologie!

Dés avant la guerre, le systeme des pictogram-

mes se répandait de plus en plus—el cela surtout

pour faire de la propagande ou des demonstra-

fiam,-car on s'éiait rendu compte des possibilités

de ce systeme. Rappelons-nous les pictogrammes

si nombreum des E.tpositionsknationalcs on élran—

géres el des Fair-es.

Les piciogrummes peuvent élre (liuisés en [fois

grandes catégories.

La premiere catégorie eomprend les graphigues

donnant, au lieu de données

sígnes dils de nolion et des images caracte'rísligues,

et cela de telle sorte gue ces sir/nes et images,

comparables les uns avec les autres, oiirenf une

les figures 1 el 2).

nume'rigues, de.-:

vue d'ensemble (voye:

A la

pictogrammes ou les besoins de la me'ihodologie et

deuafieme categorie appurtiennenl les

de la representation par s'accordent bien

(uoyez Ia figure 3). Il est vraí gifuu point de vue

métlzodologigue, ces graphigues — lá valent, eur

aussi, moins gue la représentation purement

géométrigue. Mais leur inexactitude mathe'maligue

es! presgue insígnifiante () cólé de Pefiet, psychologi—

guement prouvé, gu9ils font.

images

Les amplzieues gui apparliennent ala troísiéme

catégorie indiguent les données par un diagramme

habituel a lignes, a petites barres ou ci cercles

offrant des images caracte'rístigues, lesguelles:

attirent vivement l'alfenlion. (Voyez la figure 49.

ai: les fruils indíguentsi bien le sujeidu graphigue).

En terminanl, Paulenr souligne gue si om

examine les pictogrammes a l'aide de la psycho—

Iogie, on se rend compte gue ciest ce mode de

representation gui es! le plus propre () faire con—

naílre aux masses ceux (le nos problemes naiíonaur,

(lni peuvent étre exprimés par des clziíjres, el ;,

contribuer ainsi (i créer une meilleure mentalité

liongroise, nne menlalilé plus saine et plusz—.

conscienie.

*

A grafikon az ábrázolás eszköze s

célja statisztikai sorok vagy adatok szein—

iéltetése.1*igyelemkellő s az értelemre

gyakorolt mély hatása elismert, feltéve,

hogy a lényef'et érzékelteti. ,,Minden grafi—

kon, mely a tárgya! nem világítja me_

elítélendő" —— mondja Bertillon. Bozóki is

utal az ábrázolások előnyösségére, hozzá—

fűzve azonban ,,ha' megérlésükhöz nagy

szellemi erőfeszítésre van szükség, úgy lél-

jogosultságukat elvesztik".

Az egyszerű rúd-diagrammtól a három—

dimenziós, térbenyúló megoldásig igen

sok áh'ázolási lehetőség van s felhaszná-

lásuk a képszerű piktogramm kivételé—

vel általános Ez utóbbit módszertan—

iróink tudomám tal:umak lökélollennek

minősítik az exaklság s a pontos terü-

let-, vad§y lériogatszámitás lehetőségének

hiánya miatt, ami a slnlisztika matema—

likai jellege és rendszeressége, valamint?

módszerei melleit első pillanatban való—

ban elfogadható és komoly érvelés, jólle-

bet bizonyos módszertani fogyatékmsz'xg'a

mindegyik ál'n'ázolási módnak van.

Mindamellett már a háború előtt is

egyre jobban szerephez jutottak e képes.

grafikonok, mégpedig elsősorban propa—

ganda és demonstráló iellegiel; elég itt

hazai és külföldi kiállításokra, vásárokra

ulalni. Alkalmazásuk gyakorisága is jelzi,

hogy felismerték a bennük rejlő lehetősége—

ket. Hatásosságukat elősegíiette a meg-

gyorsnlt óleliram is. mely saínálalosan

megnehezítette ludományos eredmények s.
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a belőlük következtethető megállapítá-

sok szemmeltartását; napjaink ezer tör-

ténése és izgalmat többé-kevésbbé fásulttá,

t'eliiletessó alakítják tömegeinket, elfor-

dítván mindentől, ami komolyabb szel—

lemí munkát, odaadást igényel. Hivatkoz-

hatunk itt Ortega y Gasset, Lothrop

Stoddard és Huizinga megállapításaira,

kik ezt korjelenségként tárgyalják mű-

veikben. A tudományosan művelt statisz-

tikával kapcsolatban is megállapítható.

hogy részben szakkit'ejezései, részben el-

vont, mértani jellegű ábrázolásai nehezí-

tik népszerűségét, mely pedig problé-

máinak komolysága' miatt kívánatos

lenne. Már Schivdrtner Márton figyelmez—

tet erre, mondván ,,a statisztika fontos—

sága nálunk igen nagy. mert az biztosítja,

hogy a magyart lángoló hazasz—eretete

vakká ne tegye".

A tetszetős, könnyen áttekinthető s őt-

letességével ériékesen és tartósan ható pik-

togramm nagyobb térfogtalása szinte

szükséges is. De a közönség elé kerülő áb- '

rázolások tekintélyes hányada még ma is

rosszul értelmezett, hibás. Az igen ritkán

azonos tervezők és készítők elgondolásait,

munkáját ugyanis vagy csak statisztikai

normák, vagy csak képalkotási és esztétikai

törvényszerűségek irányítják s így részben

az elöbbi, részben az utóbbi, emellett pedig

majdnem mindig olyan elengedhetetlen lé-

lektani követelmények is figyelmen kívül

maradnak, melyek nélkül jó és hatásos áb—

rázolás csak szerencsés véletlenek összeját-

szásával lehetséges.

Hogy a képszerű ábrázolásnál lélektani

vonatkozások is szerepelhetnek a szigorúan

matematikai módszerek mellett —— ezidő—

szerint csak itt w— kissé talán szokatlanul

hangzik. De vajjon miért ne használnánk

fel kutatásait a lélektannak. mely rend-

kívül hasznos szolgálatot tett az utolsó

félévszázad pedagógiájának. orvosi, sőt

jogtudományának vagy üzleti életének

is?) ,,A statisztika nem válhatik egysze-

rűen matematikai tudománnyá, mert a

matematika absztrakciókkal dolgozik. a

statisztika realitásokkal. A matematika

nem pótolhatja a reális tények ismere-

1) Utalnnk Harkai Schiller Pál és Varga István

dr. kitünö munkájára: Dohányzási szokások Buda-

pesten. Gazdaságpszichológiai tanulmány, Buda—

pest, 1938. 78. !. —— A Magyar Gazdaságkutató

Intézet a Dohányjövedék megbízásából készíttette,

bevonva a Kir. Magy. Pázmány Péter Tud. Egy.

bölcsészeti karának lélektani intézetét.

 

tét" —— állapítja meg Földes Béla dr. kit-

tünő tanulmányábanf)

*

Megjelenésük, külső formáik szerint

a képszerű ábrázolások három nagy cso-

portba oszthatók. Elsö csoportba azok

tartoznak, amelyeknél a grafikon szám-

szerű adatait jellegzetes rajzi-fogalom.

jelek, kép-ek helyettesítik olyképen, hogy

azokat egymással összehasonlítandó egé—

szekként ábrázolják. Ilyen például a la—

kosság foglalkozási megoszlását külön—

böző Anagyságú, jellegzetes alakokkal

(földmíves, munkás, bányász, katona stb.)

összehasonlító grafikon vagy gondoljunk

folyadékmennyiségeket egybevető kisebb-

nagyobb hordóra, edényre (pl. kőolajter—

melés vagy bortermés adatainak kép—

szerű, azok nagyságát viszonylagosan ér-

zékeltető ábrák).

Ezek talán a legelterjedtebbek, bár

úgy a statisztikai módszertan, mint a

ionatkozó lélektani megállapítások alap-

ján történő vizsgálatok sok kifogásolni-

valót találnak bennük. Az összehasonlí—

tás ugyanis —— mely az ábrázolások első

célja —— majdnem minden esetben csak

magassági vagy csak szélességi méretek

szerint történik —— mely méretekben a

számszerűség is kifejeződik —, de amely

arányos ábrázolás -— pl. emberi alakok-

nál —— a magassági méretek megváltoz—

tatása esetén a széle'sse'giek változásával

is együtt jár; a terület növekedése éppen

négyzete az egyirányú, lineáris növeke—

désnek. Az 1. ábra?) két elvont, téglalapsze—

rűen formált alakjain —— melyek az első

csoport ábrázolási felfogását is mutatják

—— megfigyelhető a kétszeres magasság-

gal járó négyszeres (azaz négyzetes) te—

l'ületnövekedés. A módszeres ellenvetés

jogos; lélektani észrevételeink alább kö—

vetkeznek majd. Mindenesetre kifogásta—

lanoknak tekinthetők azok a síkszerűen

megoldott terület—, pl. földterületi meg-

oszlást feltüntető vagy axonometrikusan,

azaz tét-szerű hatást ér7ékeltetően ké—

szült térfogatábrázolások (pl. árumennyi-

ségek ládákkal történő összehasonlításal,

melyeknél az ábrázolható legkisebb

mennyiség tulajdonságaiban az ábrázo—

landó legnagyobbal egyezik (szántóföld

1) ,,A társadalmi jelenségek vizsgálatának ne—

hézségei, különös tekintettel a statisztikai mód-

szerre." Magy. Stat. Szemle 1933. évf. 196. l.

*) Az összes ábrák szerzö rajzai.

43*

 

 



 W
E

12. szám —-662——

 

   

    

'
.

'
;
Z
T
M
'

f
r
:
—
,

 

 

  
 

1. ábra. ?. ábra.

im MM
3.ábra. Karsten10hans and Graphs (Newyork) c. művéből

Daprés Charts and Graphs, par Karsten (New—York)

 

   
4. ábra. A M. Kir. Külkereskedelmi Hivatal kiállításáró!

D'une exposition de l'Office r. hongrois du commerce exte'rieur
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-—— azaz terület —— szántófölddel, láda jutottak el hát ezek készítői az általában

ládával). A 2. ábra postacsomagjai pél- elterjedt közlési, kifejezési eljárásokhoz,

dázzák ezt a lehetőséget.

A módszertan és elvont képszerüség

helyes összeegyeztetése jellemzi a máso—

dik csoportba foglalható grafikonokat.

Ezeknél az egyes adatok helyén annyi

jellegzetes alak szerepel, amennyi az

egyes adatok számának és egy —— lehető-

leg valamennyi számban maradék nél—

kiil foglalható —— számnak hányadosa.

40.000 és 70.000 lakos egybevetése te-

hát nem nagyobb és kisebb alakkal tőr-

lénik, hanem 10.000 lakost egyenlővé

teszünk t—el s így az első adatot 4, a

másodikat 7 kis alakkal ábrázoljuk. Az

ősszehasonlításnál fontos arányosság vi-

lágosan, érthetően mutatkozik olyany—

nyira, hogy az ábrázolás természetéből

eredően fel nem tüntethető kis mennyisé-

gek elhanyagolhatók. Igaz, hogy mód-

szertanilag ez sem vetekszik egy csupán

mértani ábrázolással, de a matematikai—

lag hiányolható veszteség szinte ,lényegte—

len a lélektanilag igazolt eredményes

szemléltetés hatásaihoz mérve. (3. ábra.)

A harmadik csoport grafikonjai aligha

kifogásolhatók, mert a kétrészre bontható

ábrázolás egyik része —— az adatközlő ——

valamely szokásos vonalgrafikon, rúd-,

kördiagramm, másik része pedig jelleg—

zetes, figyelemkeltő kép; ilyen a 4. ábra.

A gyümölcsök utalnak az önmagukban szá-

razon ható grafikonok tárgyára.

E tipusok kialakulása aránylag rövid

idő alatt történt s nem lassú fejlődéssel

jött létre. Úgyszólván máról-holnapra

bukkanak fel az első ábrázolások és a

századforduló, de még inkább az első vi—

lágháborút megelőző évek illusztrált fo—

lyóiratai, szemléi garmadával közlik sta—

tisztikai képeiket. Számtalan példa talál-

ható a külföldiek között a legelterjedtebb

,,Je sais toute", ,,Lectures pour tous",

,,La lettura nuova"-ban, míg hazai vonat-

kozásban a Budapesti Hírlap ,,Kincses

Kalendárium"—ai, a Vasárnapi Ujság,

földrajzi zsebkönyvek említhetők legin—

kább. Honnan vehettek ösztönzést e ké—

pek tervezői és kivitelezői? A XIX. szá-

zad elejéről származó grafikonok ——

melyek hazánkban az elsők közé soroz—

hatók s amelyek minden valószínűség

szerint korábbi, külföldi eredetű példák

nyomán készültek — mind mértani elgon-

dolásnak. A piktogramm célja viszont

mindenkor népszerű közlés volt. Hogyan

melyeknek hatásosságáról legalábbis ön—

magukat

sága szerint eleve meggyőződtek? Min—

den valószínűség szerint a külvilágban

látott s általuk e szempontból —— legtöbb—

ször tudattalanul bár, de -— megfelelő-

nek felismert és elfogadott régebbi, nem

statisztikai ábrázolások, valamint intuici—

ójuk statisztikai értelemben vett ábrázoló

készsége nyomán.

A mult közlő-célú ábrázolásainak egy

részében a ma használatos piktogrammok

ősei úgyszólván mind fellelhetők. Ezek

szinte mind a tudaton alapulnak s elő—

adási módjuk ennek megfelelően objekti—

ven felsoroló, előszámláló. Elbeszélő jel—

legiikből következik, hogy előadásuk

módjában s az előadandókból származóan

igyekeznek 'a valóságot minél pontosab—

ban. hacsak lehet, számszerűen vissza—

adni.

Már a történelemelőtti idők ábrázo—

lási maradványaiban is sok példát talá-

lunk. Ha a jelenlegi, lélektani alapon

megközelített ábrázoló-indítékokat fogad—

juk is el a képek létrehozó okául, akkor

is megállapíthatjuk, hogy számszerüséget

számszerűséggel, tömeget tömeggel szem-

léltettek ott, ahol ilyenekről volt szó.

Utalunk barlangok falfestményeire és

sziklaképekre. Vannak olyan emlékek is.

amelyek a mai napig használatos tömeg—

szemléltető mód, a ritmikus ismétlés ——

parallelizmus —— iskolapéldái. Legszeb—

bek ezek közül a franciaországi Teyat

melletti Grotte de la Mairie és a Grotte

de Chaffaud barlangok csontrakarcolt

rajzai; ezek egyikét szemlélteti az 5.

ábra.

A mai primitív népeknél

bőven találunk tömegábrázolásokat, me-

lyeknek lényege mindig tömegszerűség.

A 6., 7. és 8. ábra egy-egy jellemző néger,

ausztrálnéger és eszkimó rajzot mutat be

a sok közül. A 9. ábrán mult századvégi

dunántúli pásztorművészkedésről vett pa-

rallel-tömegábrázolás látható, érdekes

bizonyságaként parasztságunk hasonló

primitivségű ábrázoló logikájának.

A történelmi idők kultúrnépeinek em—

lékeiből száz és száz példát lehetne fel-

sorakoztatni. Itt már azonban számsze-

rűen megoldott ábrázolások is akadnak.

,,A szobrász azon van, hog a dolgokat a

krónikai'ró hűségével mondja el (a csata-

ugyancsak

illetően a felhasználás bizony— '
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W Grolle de Chalfaud (France)

% 5, ábra. Grotle de Chaflaud (Franciaország)

)x  
    

 

   
  

 

6. ábra. Szlklakép. Basulolöld (Dél-Afrika)

lmage surun rocher. Pays des Bassoulos

(Alrlgue Australe)

7. ábra.

Benszülölt raiz (Victoria. Ausztrália)

Dessln fall par lm lndlgéne (Vicloda, Australia)

 

 

8. ábra. Eszkimó csonlkarc (Alaska) o _

Croauls sur os, fall par un Esaulmau (Alaska) (.

9. ábra. Csonlkarc a Dunántúlról (Malonyal: !

A magyar nép művészete lll. kötetéből)

 

   
lO, ábra. Lelga'zoll palesztinai varosok

(Théba, Ammon lempl. Egyiptom)

 

Villes pslestiniennes subjugées (Thebes, lemple d'Ammon, Egypte)   
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Élnuxisév€á
húú "I—_jó_ * ,

'3 RHB—WA uelggwí "

mumust-zum?!" "t' .

 

  11. ábra. Ó-görög vázakép

D'aprés un vase,de l'anclenne Gréce 12 ábra Germanicus érme

Médaille de Germanícus

     

 

 

  
l5. ábra. 

 
    
 

     14. ábra. Hlmzell kárpit Bécsi Képes Krónika

; Bazilika altemplomából (Bayeux, Franciaország) Chroníaue lllustrée de Vienne

Tableau de l'église basse de la lapisserle brodee (Bayeux, Frange)

basiliaue St-Clément, á Rome %

 
lö. ábra. Menzel illusztrációja

(Kugler: Geschichte Friedrich der Grosse)

   
 

 

  



  
   

12. szám

téren elesett ellenségek hulláit egymás

fölé vésik; mintegy előszámlálják azo—

kat).1) Rawlinson"? egyik művében említi

azt a Szennakherib kőfaragóinak műkö-

dését ábrázoló domborművet, amelyiken

egy emlékoszlopot vontató tömeg —— há—

romszáz ember —— a valóságnak meg—

felelően számszerűleg is egyezik a fel—

iratban közölt számmal.

Egyiptom megfejtett szövegű emlékei

közűl ilyen pontos Sesonk fáraó thébai

Ammon—templomának déli falán levő dom—

borműve, amelyen a jellegzetes szemita-

t'ejjel jelképesen ábrázolt 157 leigázott

palesztinai várost az istennő ele' vezeti

th. ábra). Hasonló dombormű II. Ramses

hódításairól is ismeretes.

Egyébként a tömegábrázolás parallel-

formája Egyiptomban volt leginkább el—

terjedve, de fellelhető az asszír—babilon

emlékeken éppúgy, mint már az ar-

chaikus és későbbi görög, etruszk, vala-

mint római népeknél. A kereszténység

századaiban szinte töretlenül folytatódik

s nagy művészek alkotásában is szerep-

hez jut. A 11., 12., 13., 14., 15. és 16. ábrák

ezek közül valók.

E logikai realizmus nem minden esetben

valósul meg, mert sokszor az ábrázolandó

fogalom számszerű nagysága, vagy egyéb

okok lehetetlenné teszik a pontos vissza—

adást. Ilyenkor az ábrázolás egyszerűsítés—

sel történt és történik —— akár csak ma, mint

az a 3. ábrán látható -——, de ezek a jelleg-

zetes, néha gyűjtőfogalomszerű ábrázolások

is tömegesen sztámszerűek s a gyűjtőfogal—

mat alkotó fogalmak egymásmellé helyezett

képei. A 17. ábrán ilyen szellemű asszir

erdőábrázolást találunk; az erdőben lelhető

különböző fákból egyet-egyet jelenít meg

csupán a domborműfaragó szobrász, e né—

hány és többféle fajta jelenti az erdő fákat

bennfoglaló fogalmát, képét. Hasonló fel-

fogás jellemzi a 18. ábra vitamin-felsorolá-

sát, mely egyben mai változatát mutatja be

ez ősidőktől azonos elképzelésnek.

A piktogrammoknak az a faja azonban.

amelyeken a tömegösszehasonlítást egészek

összehasonlításaként végzik — más ősöket

sejtet. Ezek felfedezése a különböző korok

ábrázolásainak ismeretében nem nehéz fel—

adat s annyiban egyeznek a külsőkben hav

sonlatos grafikonokkal, hogy szimbolikus

:) Lyka Károly: A művészetek története, Buda—

pest, 1931. Singer és Wolfner, 16. lap.

') ,,The five great monarchies of the ancient

world". London, 1879.
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alapgondolatúak. E piktogrammoknál ugyan—

is egy—egy alak szimbolizálja az összeséget,

a tömeget olyképen, hogy annak jellegét

valóban visszaadja, vagy legalábbis a fel—

ismerhetőségig megközelíti?) A mult ily—

nemű emlékei — ha jellegzetességük is

ugyan a hűségre való törekvés —— mást je-

lentenek, mint következtetés nélkül gondolni

lehetne?) Az ezeken szereplő különböző,

nagyságú alakok közül a magasabbak való—

ban többletet jelentenek, de nem számszerű

többletet. A nagyobbra formált személyek

ugyanis istenek, fejedelmek, vagy hadvezé-

rek, kiknek erkölcsi, szellemi vagy hatalmi

többletét ilymódon igyekeztek jelképesen

ábrázolni a multban (19., 20. és 2l. ábra) s

ábrázolnak primitív-népeknél jelenleg is.

Míg az előbb említett tömegábrázolás

piktografikus felhasználása helyes megérzé—

sen, következtetésen alapul, addig az utóbb—

említett szimbolikus-eredetű s az első cso—

portba sorolt grafikonok utánérzése helyte—

len. A lélektan azonban megmagyarázza ezt

a tévedést. A tömeg, mint gyűjtőképzet a

sok, a nagy, a hatalmas ugyancsak —— és

sokszor tömeges értelemben vett— gyűjtő—

képzeteivel asszociálódik s felújításkor em—

lékezésbeli tévedés folytán összecserélődhe

tik") Minden bizonnyal innen származtat—

ható a mindenütt leginkább elterjedt, de

alapjában téves grafikontípus, melynek ma-

tematikai tarthatatlanságára már az első

csoport ismertetésénél s az 1. ábrán rámu—

tattunkf)

Még egy érdekes ábrázolási mód ba—

lárolható el élesen. amely főleg a közén-

korvég'i és újkori metszetek nyomán fej—v

lődött legvalószínűbben mai formájáigr

ez a piktokartogramm. Lényegében tór-

kéD-alapon elhelyezett piktogramm. a—

tudományosan hasz-nált kartogramm nép-._

és képszerű formája. (23. ábra.) Ösei a

XV. században meginduló hirlapszerű

nyomtatványokban találhatók kontinen—

sünkön —— ilyesfélék az ókori népeknél is

akadtak már —— melyek tndósításaika!

1) Természetesen relatíven.

2) A szimbolizmus lényege az absztraktot het—

lyettesítő konkrétum; a például választott ábrázo—

tások konkrét jellege a primitívek és a régiek

logikájából következik.

3) L. Ranschburg: Az értelem. Budapest, 1923.

Pantheon, t34. és 233. lap.

') Az ideografikus ábrázolásról rendkívül ér-

dekesen írnak: E. Kiss: Das Sonnentor von Tihua—

naku, Leipzig, 1937, A. Posnansky u. erről (Berlin,

1913) és P. Molajom' az Illustrazione Vaticana

1938. évf. 14. számában. ,,La spirale e l'oeehio net

loro significato grafico simbolico" c_ alatt.  
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Relief assyrien,
, , Jelképesen ábrázoll A, B és [) vilamin tartalom
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(a M. Kir. Külkereskedelmi Hivatal kiállításáról)
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metszetekkel teszik változatosabbá, ért— dolgozása — megértése —— után alakul ki

hetőbbé és szemléletesebbé. Az Európát a rajzolóban a megvalósítandó grafikon

zaklató török háborúk idején már terje—

delmes és pontos beszámolók jelennek

meg az eseményekről s bár ezen ábrázo-

lások egy része eltér ugyan a szorosan

vett valóságtól, ,,annál fontosabbak azon

szakférfiak és művészek rajzai, kik tett-

leg résztvettek az akkori idők eseményei-

ben".1) Bubicstól tudjuk, hogy a hadvezé-

rek rézmetszőket visznek magukkal csa-

táik megörökítéséhez, akár asszír vagy

egyiptomi elődeik tehették?) Madártávla-

tos — topografiailag is hűségre törekvő

m— tömegábrázolásaik megoldásai köve—

tésreméltóan jók s itt láthatók elsőízben

_az ábrák mellé írt számok vagy hasonló

jelentésű —— legtöbbször katonai csapat-

egységekre vonatkozó —— megnevezésekf)

A felsorolt kevésszámú példa csak íze-

lítő abból a hatalmas anyagból, mely azt

bizonyítja, hogy csak az ábrázolandó fo-

galommal logikailag szervesen összetar—

tozó ábrázolási mód az, mely számszerű-

ségek visszaadására alkalmas. A szim—

bolikus ábrázolás számszerűtlen elvont—

sága miatt csak elvétve használható.

*

A piktogramm számszerű adatai ;

statisztikuslól annak képszerűve-alakitójá-

hoz, a rajzolóhoz kerülnek, mégpedig a

legtöbb esetben megfelelő magyarázatok,

sőt akárhányszor képszerű elgondolások

közlésének kíséretében..Ezeknek belső tiol-

1) Bubics Zs.: ,,Magyarországi várak és váro-

soknak a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában

létező fa- és rézmetszetei." —— Előszó. 1880.

2) Savoyai Jenő herceget két híres hadi—

rézmetsző követi állandóan — Seutter és Suttinger

geográfus tiszt —— s még tizenhatról tudunk, kik

többé—kevésbbé híres megbizóikat hasonló céllal

követték. Sajnálatosan érdekes, hogy csak egy

magyar, a kassai születésű Ruda János, ,,Faecialis

Hungaricus" ismeretes ezek között. (L. Bubics

idézett művét.)

3) A legszebb példákat Bécs Városi Múzeumá-

ban találtuk, mégpedig az 1683-i Bécset ostromló

török seregről s a felmentőkről; a metszetek

pompásan ismertetik a számszerű megoszlásokat.

— A Magyar Történeti Múzeum metszetei közül

szép példány a ,,Temesia expugnata" című (539

sz.), melyen az ágyak és mozsarak számát azok

képei mellé irta a rajzoló (12 Can. 6 Mert,).

Ezeket megközelíti Arnold van Westerhout-nak a

pápa számára készített metSZete Budavár 1686. évi

visszavételéről, mely időbeli eseményeket összevon

ugyan, de számszerűsége kifogástalan. (A Fővárosi

Könyvtár tulajdonában.) Ilyen a 22. ábra Buda

1602-i ostromát ábrázoló kicsinyített metszet ere-

detije is.

képe. Ezt a kialakulást elősegíti vagy gá-

tolja az adatközlő rajzi elképzelése, már

látott grafikonok és legnagyobb mérték—

ben a kivitelező saját, statisztikai érte—

lemben is vett intuiciója. Ez utóbbi a leg-

lényegesebb. Ha a rajzoló szerencsés esetben

művész s mint ilyen kisebb-nagyobb mér-

tékben zseni, úgy statisztikai képzettség nél—

kűl is tökéletes grafikont alkothat?) Lehet,

hogy első pillanatban kissé furcsán hangzik

ez a megállapítás, de ne feledjük, hogy

csupán statisztikai normákkal megítélni a

piktogrammot úgyszólván lehetetlen feladat.

A mértani rendszerű grafikonoknál alkal—

mazott normatív kritika itt csak tévútra ve-

zetheti a bírálni szándékozót, mert a pik—

togrammnak már keletkezése is inkább

intuitív jellegű, mely intuíció jórészben a

feldolgozandó statisztikai anyagtól függ

ugyan, de lényegesebb az ezen első szem—

léletélményhez — sokszor a lehető legrövi—

debb idő alatt, szinte egyidejüleg —— társuló

második, a belső képalkotó intuíció?) s az

ezt követő átélés ugyancsak intuitív folya-

mata. E két utóbbi kétségtelenül elmarad

pl, egy rúd-, vagy kördiagramm tervezésé-

nél és kivitelezésénél éppen ezek mértani

elvontsága miatta)

Természetesen a művészi, statisztikai,

valamint pszichológiai képességű és képzett-

ségű egyén piktogrammjától várhatnánk a

legjobb eredményeket ha ez az igazán kívá—

1) A zseni intellektuális képessége többek kö-

zött Boda szerint ,,a dolgok lényegének, az egyes

dolgokat szükségszerűen éppen ezzé, vagy azzá-'a

dologgá tevő lényeges jellegzetességek felfogása,

röviden: a lényegmegragadó érzék". Boda Ist-

ván dr.: A zseni lólektanához. 'l'atmlmány a Ma-

gyar Psychologiai Szemle 1937._e'-vf01yamt'tbanr

2) Bármennyire érdekes is. az intuieióval e

cikk keretében bővebben nem foglalkozhatunk.

3) Pl. egy kördiagramm több — kisebb—na—

gyobb —— részre osztott kör, akár foglalkozási

megoszlást, akár halálozási okokat tüntet fel s csak

a hozzáfűzött szöveg érteti meg, miről van szó,

viszont a piktogramm létrejöttét-tél az ábrázolt

dolgoknak elsőrendű szerepük van éppen az ábrá—

zol-ás milyenségét illetően, Kivételek azonban még

itt is lehetnek. A Magyar Statisztikai Szemle 1927,

évi (V. évf.) 8. számában Varga István dr. ,.Sta-

tisztikai idő—soroknak ábrázolása és összehasonlí-

tása" c. tanulmányában megállapítja. hogy az

elaszticitást sokszor még ,.statisztikai képzettség

és alapos tárgyismeret sem" képes mindig kimu—

tatni. ,,A grafikai ábrázolás ismerte fel elsőnek

ezen nehézséget s néhány esetben. bár primitíven

és tökéletlenül, de leküzdötte őket." A közölt áb—

rázolási mód lényege az anriorisztikus visszaadás

(azaz intuíció! Szerző megállapítása)
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23. ábra. Piktokartogramm,

a dunai államok kivitele és behozatala l931—32-ben

(a M. Kir. Külkereskedelmi Hivatal kiállításábdl)

Cartogramme pictogr. sur les exportations et les importattons des pays danublens en l931—32

(d'une exposition de l'Ottice r. hongrois du commerce exteneur)

 

 



 

12. szám

natos hármasság egy személyben megvaló—

sulhatna. Ma azonban még legalább is ketten

szerepelnek; a fentemlített adatközlő és a

kivitelező művész, kik egymás' eltérő gon-

dolkodását nem ismerik, hivatásukból, kép-

zettségükből és nagyjában egy területre ha-

tárolt Ötudásuk miatt nem is ismerhetik

Ha a lélektan segítségével vizsgáljuk a

képszerű ábrázolást és annak hatását, úgy

az alkotó gondolatvilágát megvilágító érté—

kes adatok mellett még becsesebb bizonyi—

tékokat nyerünk annak közlő jelentőségét

illetően, mely ábrázolási mód leginkább hi-

vatott a tömegek előtt nemzetünk minden

számmal kifejezhető problémáját feltárni s

általuk egy jobb, egészségesebb e's öntuda-

tosabban magyar leIIciség lehetőségeit kiala-

kitani.

*

Minden piktogramm két alkotórészre

bontható. Egyik a közlő-jellegű; ide tartoz-

nak a grafikon képei vagy képsorozatai, fel-

iratok, számok, tehát amelyek közlik a köz-

lendőket. A nem—közlő—jellegű rész az előbbi,

önmagukban fizikailag önállótlan gondola—

tok, eredmények megjelenítésére szolgál.

azaz hordozza azt; ilyen nem—közlő, hordó

része tehát minden piktogrammnak a nyo—

mása, rajzolása alapjául szolgáló ujság-,

folyóirat- vagy könyvpapír, falsik stb. A

közlő—jellegűek feloszlanak érzéki, formai és

tartalmi elemekre?) Érzéki elemek a szín,

fény és hang, formaiak a betűk, számok

azok elrendezése, elhelyezése, nagyság, for-

ma és mozgás2) s Végül tartalmiak a gon—

dolati, érzelmi és értékelemek. Ezek egyen-

kénti, külön-külön való elbirálása helyett

az alakle'lektani felfogásnak megfelelően

az ezen alkotórészekből összetett egész ha—

tását vizsgáljuk, a kész piktogrammot tehát

s nem annak részeit.

A képszerű ábrázolás a lelki folyamatok

sorozatát indítja meg; ezeknek egymásutánja

gondos mérlegeléssel biztosítható. Sorrend-

jük így alakuljon: érzékekre való hatás,

figyelemk-eltő hatás, asszociativ hatás, ér-

zelmi, emlékezeti s végül akarati hatás.

Wundt szerint lelki tartalmukat adó

szemléleteinknek körülbelül kilencven szá-

1) A felosztást s a hozzáfűződő megállapításo-

kat részben Urbányi János dr. kitünő tanulmányá-

ból — ,,A reklám lélektana", Magy. Psych. Szemle

1932. (V.) évf. —— vettük.

') A hang és mozgás felhasználása grafikus

ábrázolásnál még ezideig nem történt meg, noha_

nagy lehetőségeket rejtenek.

—670— 1943

zalékát látásunkkal szerezzük meg Látá-

sunkra hathat elsősorban a giafikon nagy—

sága, mely nagyság természetesen mindig

relativen értendo; pl. folyóiratban közölt

féloldalas piktogrammnak jobb hatása lehet,

mint akár ajtónagyságúnak hasonlóak kö—

zött. A színek egymásmellettisége, úgyszin-

tén a Világos alapon sötét és sötét alapon.

világos formák elhelyezése —— az ú0gyneve-

zett kontraszthatások —— ugyancsak nagy-

fontosságúak érzékelés szempontjából. Ide-

vonatkozó kísérletek igazolják a fehér alapra

helyezett kevés fekete —— és fordítva —— va-

lamint az erős színek használatának előnyeit

a halk, fínom hatásokkal szemben, bár a

leglágyabb színezésű piktogrammok is ered—v

inényesek lehetnek harsogóbb hatásúak

mellett éppen az ellentét elvénél fogva.

A színösszetételek értéke távolságtól is

függ; messzireható grafikonok tervezésénél

ez feltétlenül figyelembe veendő. Kiállítási

helyiségek falait mennyezetig zsufolni még.

elsőrendű minőség mellett sem ajánlatos.

Számolni kell ugyanis a szemlélők tekintet-

sűlyedésével; ez a természetesebb lefelela—

tásra való törekvés lélektani jelensége,

mely a vonatkozó vizsgálatok szerint közel

tízszeres előnyt biztosít a szemmagasság

alatt elhelyezett tárgyaknak. Nagyobb néző—

távolsággal a felettes terület is hasznosít—

ható, de a kevésbbé fontosak kerüljenek le—

hetőleg ide.

Sok anyag közlése —— legalábbis egy-egy

teremben — egyébként sem biztat sok si

kerrel, mert tachistoskopikns vizsgálatok

szerint legfeljebb hat benyomás appercipi-

álható eredményesen. Ez a szám a között

adatokra is érvényes, természetesen egy gra-

fikon keretében.

A betűk nagysága és milyensége, egy—

mástól való távolsága Schulte vizsgálatai

szerint fontos szerepet tölt be az egységes-

ség szempontjából. A vastagabb betűk álta—

lábán jobb hatásúak a vékonyabbaknál;

hosszabb szövegnél ajánlatos az értelmileg:

egybefüggő részeket fontosságuk szerint

nagy—, illetve kisbetűvel visszaadni. A szö—

veg tartalmi részéről — mely mindennél

fontosabb — alább lesz szó,

A piktogramm szemléltető—képe sok-

szor többlet mondhat a szövegnél, sőt ——

mint a második csoportba sorolt ábrázo-

lásoknál lehetséges — számadatok bor——

dozóivá (is válhat. (3. ábra.)

A térbeli, illetőleg időbeli eltérőséggel

megismétlődő és azonos benyomások

ugyanis érzékeinken át jutnak az elmébe
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s mint vonatkozásos élmények mennyi- mütárgy esztétikai önértéke is kiegé-

ségélménnyé lesznek. A statisztikában szítse." E megállapítás helyessége tár-

szereplő mennyiségek, mint mennyiségek gyunkat illetően ugyancsak kétségbevon—

alapjában véve térbeli eltérőséggel ismét-

lődőek, melyeket legmegfelelőbben ugyan-

csak térbeli eltérőséggel ismételve

tehát vizuálisan -— lehet az elvont gon-

dolkodásban kevéssé képzetteknek elö—

radni. Például felhozhatjuk a népesség lé-

lekszámát szemléltető 3. ábrát. Igaz

ugyan, hogy ez részben mint időbeli

mennyiségélmény is felfogható, mert hi—

szen nem az év egy napján alakul ki,

hanem állandóan — kedvező esetben

szinte szabályosan ——— változik, de mert

az ábrázolások egy időpontban végzett

népszámlálások alapján történnek, azért

mint egymás mellett álló térbeli tömeg .

illetve mennyiség-élmény foghatók fel s

térben hasonlóan ábrázolhatókf)

Ha bizonyos grafikonok jellege csak

mértani megoldast eredményezhet, úgy a

tárgyat szemléltető, megértető kép hivja

fel a figyelmet. Az ilyen ötletes. ,lól jel—

lemző és hatásos megoldást pillantásfogó

(liliekfang) néven ismerik szakembereink

s ezeknek fejtörést, félreértést okozniuk

nem szabad; az adathordó. mellérendelt

grafikon vagy diagramm elvonts'ágától

aligha várhatunk appercepeiós gondolat-

indítast, ha már nehezen lehet megérteni

pillantásfogóikat is.

Az érzékelés tudaton kívül marad, ha

figyelmet nem kelt a szemlélőben. Az

eddig tárgyalt tényezők helyes alkalma-

zásával a figyelem értékesebb faját. az

önkéntelen figyelmet könnyen felkelthet—

jük. Nem szabad feledni azonban, hogy e

hatasok végtelenségig nem fokozhatók s

így más figyelemkeltőről is kell gondos-

kodni Ilyen elsősorban a művésziesség s

ennek keretében az esztétikai hatáskeltés

valamennyi módja —— szin- és vonalrit-

mus. kompozíció stb. w— mely jelentős

"tényező nemcsak itt, hanem az azonos

lelkifolyamatokon felépiili'i reklámnál is.

Erdélyi így vélekedik: .,A reklámozás ('s

'az alkotóművész —— ki az emberi kultú—

rát szolgálja —— sokszor szerencsés őssze—

találkozásban lehetővé teszik azt, hogy

magasabbrendű esztétikai mértékkel

mérve is értékes műalkotás a reklámozás

tárgyából induljon ki vagy azt szolgálja s

ezáltal a halaskeltés eredményességét a

1) Bővebben ]. Ranschburg: Az értelem e, már

idézett művét a mennyiségétményre vona'kozó

233—247. lapon.

hatatlan, valamint az alább következőé

is: ,,Soha reklámeszköz csak azért, mert

nem volt művészi. nem fejtett ki nagyobb

hatást, mint ha művészi lett volnafu) Két-

ségtelen, hogy az esztétikai és pszichikai

szempontokból is helytálló alkotások elő—

nyösebbek a miivészietleneknél.

A figyelemkeltés hatásos módja az

ismétlés is. Előfordulhat, hogy egy rend—

kívül jelentős grafikon több, kevésbbé je-

lentős társa mellett elvész: az ilyennek

több példányban való megismétlése épp-

oly figyelemrekeltő, mint teljes elkülöní-

tése; egy üres falra vagy terembe történő

elhelyezése. Előbbi esetben az ingerismél-

lés, utóbbiban más ingerlehetőségek mel—

lőzése ragadja meg a szemlélőt.

A nikto'n'amm figyelmes syemlélése a

képzettársulások asszociációk fo—

lyamatát indítja meg", ha ennek kellő fel—

tételei megvannak. Mi az asszociáció?

Ranschburgz) így határozza meg: ,,Az ép

elmében minden képzet —— ,,én"-ünk ak—

tív beavatkozása nélkül is —— mintegy be-

lekaptsolódik a vele bárminő tekintetben

rokon egyéb képzetekbe". Előbb már je—

leztük a pillantásfogó asszociatív szere-

pét. most nézzük a grafikon szövegét

ilyen szempontból. A piktogramni nagy—

közönségnek szánt közlés, ama nagykö—

zőnségnek, mely statisztikai műveltséggel

alig vagy egyáltalán nem rendelkezik 5

amelytől éppen ezért a tudományos sta-

tisztikai kifejezések megértését bár—

mennyire jó és kifogástalan magyar kife-

jezések ezek egyébként — nem várhatjuk

kielégítően, de nem várhatjuk természe-

tesen az asszociációt sem. Igaz ugyan.

hogy a főleg cimeknél alkalmazott, össze/A

foglaló jellegű kifejezések —— például nép—

mozgalom, természetes szaporodás ———

mellett olyanok is szereoelnek. melyek

akárhányszor megvilágítják azt, ami a

címnek ritkán sikerül; de ha a laikusnak

érthetetlennek tetsző cím a figyelmet meg-

ragadja is, amennyiben azonnal nem ért-

hető, úgy asszociációra nehezen vagy se-

hogysem keriil sor s így a grafikon figyel—

mesebb szemlélése és természetesen annak

távolabbi hatása is elmarad. Hogy milyen

szöveggel érhető el a legjobb asszociációs

A pszichotechnika

Nyomda, 1936,

1) Erdélyi Mihály dr.:

alapkérdései. Budapest, l-lii', Egy.

2) idézett mű ll'T. lap.  



 

12. szám ——672——— 1943

 

hatás, azt csak szinonim kifejezésekkel

megoldott azonostárgyú kísérleti grafiko—

nokkal lehet pszichotechnikailag megálla-

pítani.

Akárhányszor az érzéki észrevétellel

majdnem egyidőben lépnek fel lelki-fo-

lyamatok, melyek érzelmünkre halnak.

Lehmann szerint a világos színek érzéke—

lése derűs, a sötéteké komor hatású. A

vörös és a narancssárga izgat, a sárga és

zöld megnyugtat, csillapít. Bizonyos szin—

csoportok együttes hatása fiziológiai vagy

esztétikai hatásuktól függetlenül lelkesítő

(nemzeti színek) vagy ellenszenves (ellen-

fél színei) lehet. A tarka színek kedvre

derítenek, a közömbösek, semlegesek

inkább lehangolnak; valószínűleg ezért

használják gyász kifejezésére a fekete s

fehér színt. —— Az esztétikai érzelem jelen—

tőségét aligha kell méltatni, mert annak

hatását mindenki ismeri.

A grafikon az értelmet is foglalkoz-

tatja. Igaz ugyan, hogy a kellően előadott

anyag, de főleg a szöveg az. értelem mun-

káját —— az okságok összefüggésének

megkeresését —— jórészt elvégzi a szem-

lélő helyett. azonban távolabbi következ—

tetések s esetleges akarati megnyilvánulá-

sok természetesen lehetségesek, sőt rend—

szeres és többirányú szemléltetéssel, köz-

léssel —— mint (( piktogrammok legtávo-

labbi és igazi céljai —- biztosan elérhetők.

Ilyen többirányú ismétlést napisaitó-

ban, folyóiratokban megjelenő pikto-

grammokkal biztosíthatunk a plakátokon

és plakátsorozatokon ismertetettek mel-

lett; ezek állandó behatását tennék még

alaposabbá és igazán értékessé az állandó-

jellegű és vándorkiállítások, mely utób—

biak ötletesen és tartósan úgy szerkeszt-

hetők, hogy szállításuk és felállításuk

még egészen kis tanyaközpontokban sem

lehet probléma. Ez utóbbiak keretében a

háromdimenziós ábrázolások juthatnának

nagy szerephez, melyek térbeliségük

miatt jobban rögződnek, mint síkiapon

absztrahált kétdimenziós társaik; megold—

hatók lennének egyes adatcsoportok a

negyedik dimenzió —— az idő —— megfe-

lelő, elvont érzékeltetésével is. Szinte hi—

hetetlen lehetőségek rejlenek ily szem-

pontból a mozgóképeS, de még inkább a

hangos-mozgóképes ábrázolásban; peda—

gógiai vonatkozásban már mutatkoznak

is hasonló törekvések, melyek figyelem—

meltartása és statisztikai jellegű fejlesz—

tése, kialakítása a lehető legkívánatosabb

lenne jövőnk egységes, problémáinkat,

kérdéseinket helyesen és alaposan ismerő

társadalma szempontjából.

José Ortega y Gasset írja?) ,,Azok az

iskolák, melyekre a mult század oly

büszke volt, a tömegeket csak a mai élet

t'ogásaira tudták megtanítani, lelki neve-

' lésük nem sikerült, Az intenzívebb életre

eszközöket kaptak, de értetlenül állnak

történeti feladataikkal szemben". Való-

színűleg ennek eredménye faji adottsá-

gaink mellett az, hogy nálunk egy ,,ma—

gyar glóbusz káprázatos, de mérhetetle-

nül veszélyes szemlélete alakult ki s a

közvélemény széles rétegeiben vált alap—

nézetté" —— állapítia meg igen találóan

Benes Zoltán dr. értékes tanulmányában?)

s ezért ,,szükséges az a józan, okos és meg—

'vesztegethetetlen jóbarát, amelyet a sta-

tisztika erőnk és gvengeségünk, erényeink

és bűneink megítélésében jelent". E rö-

vid és csupán vázlatos tanulmány a sta-

tisztika mostohagyermekére szeretné fel-

hívni a figyelmet, mint a szemléltető sta-

tisztikai ábrázolás egyik legtöbbet ígérő

lehetőségére. Lelkes István.

1) A tömegek lázadása. Budapest, Kir. Magyi

Egy. Nyomda, 1938.

2) A statisztika és az Élet titokzatos rendje, ——

Magyar Statisztikai Szemle 1937. évf. 643. 1.


