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ÁTNÉZETES ÉS RÉSZLETES FÖLDTANI TÉRKÉPEK SZERKESZTÉSE ÉS
KÖZREADÁSA

í r t a :  S z e n t e s  F er e n c

A Földtani Intézet 1869. június 11-én kelt alapítólevele első bekezdésének 
első pontjában megállapítja, hogy az Intézet célja a részletes földtani térképe
zés és a felvételi területek leírása. Ebben az értelemben jelent meg 1878 — 
1888 évek során a Dunántúl Iáé 000 méretű térképsorozata. 1902—1915 között 
a rendszeres térképkiadás 75 000 méretben folytatódott, 1935—1943 között 
viszont csak tájegység-térképek jelentek meg 1 : 25 000 és 1 : 200 000 közötti 
m éretarányban.

Földtani térképek kéziratos szerkesztését — az 1950 évi első próbálkozá
sok u tán  — csak 1953-tól rendszeresítettük. Ez azún. ,,egységesített térképszer
kesztés” azonban nincsen lezárva, m ert időközben a Gauss —K rüger vetületű 
térképekre tértünk  át.

Űj lendületet adott a rendszeres térképszerkesztésnek a KGST Műszaki 
Tudományos Földtani Együttm űködés 1955 évi határozata, mely szerint a 
szocialista országok egységes elvek alapján közreadják a 200 000 méretű föld
tan i térképsorozataikat. Ennek alapján 45 év után  újból elkezdtük a rendsze
res térképkiadást. Az első ilyen méretű térképsorozat (Eger L —34—III) 1963 
m árciusában hagyta el a nyom dát. A térkép hat változatban készült: negyed
kori rétegek feltüntetésével, illetve azok elhagyásával készült fedett és fedet
len földtani térkép, gazdaságföldtani-, talajvízállás-, vízkémiai, valam int 
(két lapon) ún. mérnökgeológiai térkép kerül kiadásra, részletes magyarázó 
szöveggel.

Az ország terü leté t 200 000 méretben 25 darab térkép öleli fel (3 helyen ke
retkitöréssel), ezek közreadását rövid időn belül le kívánjuk zárni.

Az áttekintő térképek szerkesztésének menete az első próbalapon a megfelelő 
topográfiai alap hiányában igen hosszadalmas volt. A földtani anyagot 
1 : 25 000 m éretarányú sztereografikus vetületű lapokon gyű jtö ttük  össze, azt 
1 : 100 000-re redukálva előbb sztereografikus, majd potsdam i alappontú 
Gauss —Krüger lapokra v ittük , s végül a végleges pulkovói tájékozódású 
Gauss —Krüger vetületű kéknyom atú térképekre szerkesztettük át. Ez u tób 
biakból 1 : 150 000 arányba készültek a nyomdai kéziratok, az 1 : 200 000-re 
való kisebbítés pedig már nyomdai úton történ t.

Mivel most m ár rendelkezésünkre állanak az új 1 : 100 000 m éretarányú 
topográfiai térkép kéknyom atai, közvetlenül ezeken folyik a térképszerkesztés.
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A továbbiakban a hegyvidéki lapokon a hazai viszonyoknak jobban megfelelő, 
ún. féligfedett földtani térképeket kívánunk kiadni, gazdaság földtani felülnyomás
sal, síkvidéken ellenben a földtani térképek mellett talaj vízszint, talajvízké
miai és mérnökgeológiai változatok is készülnek. Az 1 : 200 000 m éretű té r
képekhez részletes magyarázó szöveg is tartozik.

A Térképszerkesztő Osztály és a Síkvidéki Osztály a térképi anyag egyezte
tésénél szorosan együttm űködik. Kidolgoztuk az ország egységes színkulcsát 
286 képződményre, az 1956 évi nemzetközi utasítás szem előtt tartásával.

A 200 000-es országos térképsorozat mellett 100 000-es méretű ún. tájtér
képeket is kiadunk. Ezek a kartográfiai szelvényektől függetlenül, nagyobb 
földtani egységeket ölelnek fel. Topográfiájuk és geológiai tartalm uk az előb
binél részletesebb. E térképsorozat lapjai tulajdonképpen a monografikus táj - 
leírások mellékletei, ajánlatosnak látszik azonban a szabad forgalomba kerülő 
térképekhez közérthető, általános magyarázó füzetet is mellékelni.

Az áttek in tő  földtani térképeknél a nemzetközi együttműködést is biztosí
tan i kell. A 200 000-es földtani térképek teljes hálózati szelvényben készülnek 
s így tú lterjednek az országhatáron. A csehszlovák szomszédos területen csak 
helyszíni bejárásokkal és megbeszélésekkel lehetett a közös felfogást biztosí
tan i és ez az egyeztető m unka még most sincs lezárva.

Az á ttek in tő  földtani térképekből különféle tematikus térképeket lehet 
szerkeszteni gazdasági, prognózis, geomorfológiai, ősföldrajzi, fáciesváltozási, 
hegységszerkezeti, mélyföldtani változatokban, melyek hidrogeológiai, geofi
zikai, mérnökgeológiai, izohipsza- és vulkanológiai térképek készítéséhez ad
hatnak alapanyagot.

A Földtani Tanács 1955-ben jóváhagyta az ország súlyponti területeinek 
komplex vizsgálatát a 10 000 és 25 000 méretű földtani térképezéssel kapcso
latban. Ennek eredményeként a következő években a Mecsek területéről 25 
db 10 000-es, a Bakonyból 15 db 25 000-es, a Dorogi-medencéről 25 db 10 000- 
es, a M átrából 25 db 10 000-es, a Tokaji-hegységből pedig 17 db 25 000-es 
térkép fog elkészülni.

Ennek a 107 db részletes földtani térképnek a szerkesztése az ún. észlelési 
térképekből és a hozzájuk tartozó teljes dokumentációs anyagból indul ki. A 
térképező osztályok feltüntetik  a terepi észleléseiket, a ténymegfigyeléseket 
(kibúvás, helyben álló törmelék, átm osott törmelék, geomorfológiai jelek a 
keményebb és lazább kőzetek határán, mesterséges és természetes feltárások, 
fúrás, forrás, mintavételi helyek, laboratórium i vizsgálati eredmények, szük
ség szerint a geofizikai mérések eredményei, légifényképek kiértékelése). Az 
észlelési térképek mindig azon a topográfiai alapon készülnek, amelyen a vég
leges közreadás is történik.

Az észlelési térképből szerkesztjük a földtani térképet, megkülönböztetve 
a ténymegfigyeléseket, a nyilvánvaló kapcsolatok szerkesztését és a további 
kombinációs lehetőségek értékelését. A Térképszerkesztő Osztály ebben a tekin
tetben is rendszeres kapcsolatban áll a felvételező osztályokkal. A részletes 
térképek korszerűsége megkívánja, hogy az újabb kutatási eredmények mel
le tt a régebbi adatokat is értékelje. A földtani felépítést olyan részletességgel 
kell ábrázolni, amennyire azt a m éretarány megengedi. A részletes térképek 
színkulcsát, jelm agyarázatát elvileg a 200 000-es térképek jelkulcsából kell 
levezetni.
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A részletes térképekhez a teljes dokumentáció mellett rövid földtani 
magyarázó szöveget is kell adni. Az egyes tájegységekhez (pl. Mecsek-, Eakony-, 
Tokaji-hg.) kívánatos volna általános, összefoglaló tájmagyarázókat szerkesz
teni. Ez esetben az egyes lapokhoz csak egy rövidebb magyarázó szöveg ta r 
toznék, mely csupán a szóban forgó terület leírását tárgyalja.

A térképezés és térképszerkesztés m unkáját szorosan koordinálni kell 
mind a terepen, mind a szerkesztés menete folyamán. A térképszerkesztést 
szervezeti ügyvitel szabályozza. A térképező osztályok a részletes térképeket, 
a Térképszerkesztő Osztály az á ttekintő  és tém atérképeket szerkeszti, egyúttal 
a részletes térképeket lektorálja, azok technikai szerkesztését és tisztázati 
rajzi m unkáját végzi el, továbbá a szerkesztő geológussal egyetértésben esz
közli a nyomdai javításokat. A belső és külső lektorok véleményét figyelembe 
véve javaslatot tesz a Térképszerkesztő Bizottságnak a térkép közreadására. A 
technikai szerkesztés csak e bizottság jóváhagyása u tán  kezdhető el. A té r 
képet és a magyarázó szöveget bem utatjuk a Tudományos Akadémia Földtani 
és Geokémiai Bizottságainak.

Arra törekszünk, hogy földtani térképeinket minél nagyobb számban sza
bad forgalomba hozhassuk. Ezzel összefügg a példányszám kérdése, idegen 
nyelvű felírás és magyarázó füzet elkészítése. Rövid időn belül tehát négyféle 
térképsorozatot kívánunk megindítani (1 : 200 000, 1 : 100 000, 1 : 25 000 és 
1 : 10 000 m éretarányban). Szem előtt kell tartanunk, hogy egy-egy sorozat 
kiadásának megindításakor előzetesen már egy nagyobb területről kell a kéz
iratanyagot összeállítani, annak anyagát értelemszerűen és technikai tek in 
tetben is egységesíteni, mert csak így biztosíthatjuk az országosan egységes 
stílusú térképek kidolgozását. Vonatkozik ez a kikötés a hegységszerkezeti 
értékelésre és annak ábrázolására is. A térképnek mind a négy szélén el kell 
végezni a szomszédos lapokkal való egyeztetést.

Minden térképlap jóváhagyásától a kinyom tatásig legalább félév átfu tó  
időt kell számítani. A házinyomda megindításával és a műszaki színvonal ki
építésével a térképkiadás bizonyos munkafázisai meggyorsíthatok lesznek. 
Gondoskodnunk kell még azonban a térképek raktározásáról.

A térképszerkesztés során bekapcsolódtunk a nemzetközi térképszerkesztés 
vérkeringésébe is. Részt veszünk a Nemzetközi Földtani Kongresszus által 
kezdeményezett földtani világtérkép szerkesztésére alakult bizottságok m un
kájában (Európa nemzetközi földtani térképének és Európa tektonikai té r 
képének albizottsága, Metallogéniai bizottság, Mediterrán Mezozóos B izott
ság). Az INQUA európai térképszerkesztő bizottsága m unkájában Síkvidéki 
Osztályunk tevékenykedik.

Nemzetközi viszonylatban a földtani térképek kiadása mind jelentőseb
ben fejlődik és a jövő egyik központi fontosságú kérdése lesz. Az egyes államok
ban nagy létszámmal rendelkező térképszerkesztő részlegek működnek, ami 
biztosítja a térképkiadás mennyiségi és minőségi fokozását.
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HERSTELLUNG UND AUSGABE VON GEOLOGISCHEN 
ÜBERSICHTS- UND DETAIL-KARTEN

v o n

F. S z e n te s

Zwischen 1915 — 1963 fehlte eine systematische Ausgabe von K arten in 
unserer A nstalt; in dieser Periode wurden nur chorographische K arten  vom 
Übersichts-Charakter veröffentlicht. Die systematische Herstellung von K ar
tenm anuskripten wurde in 1953 in Angriff genommen. In 1958 stellten sich 
die sozialistischen Länder auf die Redaktierung von einheitlichen Kartenserien 
M aßstabs 1:200 000 um. Die erste solche K artenserie Ungarns wurde am An
fang 1963 veröffentlicht. Die erste K arte wurde in mehreren Varianten her
gestellt: m it Quartärschichten bedeckte geologische K arte und geologische 
K arte  m it Weglassung des Quartärs, K arte der nutzbaren Bodenschätze, 
K arte  des Grundwasserniveaus und der Hydrochemie, ingenieur-geologische 
K arte. Wir beabsichtigen die Veröffentlichung der 25 K artenblätter, welche 
die ganze Fläche Ungarns umfassen, binnen einiger Jahre  abzuschliessen.

Über die grösseren geologischen Landschaftseinheiten wird eine, aus acht 
B lättern  bestehende Kartenserie M aßstabs 1:100 000 veröffentlicht. Auch 
die Ausgabe von K arten  M aßstabs 1:25 000 und 1:10 000 über die Schw erpunkt
gebiete des Landes wird zur Zeit angefangen. Bei diesen detaillierten Blättern 
werden die faktischen Beobachtungsangaben auf einer gesonderten K arte 
angeführt und gesondert wird die geologische K arte  hergestellt. Zu jeden Varian
ten der geologischen K arte gehören auch graphische Beilagen (Profile, s tra ti
graphische Kolonnen usw7.), sowie Erläuterungen.

СОСТАВЛЕНИЕ И ИЗДАНИЕ ОБЗОРНЫХ И ДЕТАЛЬНЫХ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ

Ф. СЕНТЕШ

В нашем Институте систематическое издание карт не осуществлялось 
за период с 1915 г. по 1963 г. За это время опубликовались только обзор
ные карты некоторых областей. Систематическое составление руко
писных карт было начато в 1953 г. В 1958 г. страны социалистического 
лагеря перешли на издание серий унифицированных карт масштаба 
1:200 000. Первая такая серия была у нас выпущена из печати в начале 1963 
г. Первая карта была составлена в нескольких вариантах: 7. геологическая, 
карта, перекрытая четвертичными отложениями, 2. то же, со снятыми 
четвертичными отложениями, 3. карта полезных ископаемых, 4. карта 
уровня и химизма грунтовых вод и 5. инженерно-геологическая карта. 
Мы предусматриваем закончить издание 25 листов, покрывающих терри
торию страны, через несколько лет.
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Для более крупных геологических единиц опубликовывается серия 
карт масштаба 1:100 000 на восьми листах. Составление карт масштабов 
1:25 000 и 1:10 000 важнейших для народного хозяйства районов страны 
начинается тоже теперь. У этих детальных листов на отдельной карте да
ются фактические данные наблюдений и отдельно составляются сами геоло
гические карты. Ко всем видам геологической карты принадлежат графи
ческие приложения (разрезы, стратиграфические колонки, и. т. п.), а также 
объяснительная записка.




