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Ahogy a bányászat tanításaiból fejlődött ki a földtani kutatás rend
szere, ugyanúgy a földtani térképszerkesztés útjait is a bányászattal 
kapcsolatos térképezésig tudjuk visszavezetni. A világhíres magyar 
érc- és kősóbányászat területén készültek az első földtani jellegű bányá
szati térképek Í717—1780 között. A P ettkó J ános féle Selmecbánya- és 
Körmöcbánya-térképek (1847, 1856) már igazi földtani térképek. Ezek
hez csatlakozik azután Szabó J ózsef Budapest-és Tokaj-térképe (1858, 
1865). Az 1770-ben alapított Selmecbányái bányaiskola már kiváló 
szakemberekkel dolgozott.

A múlt század első felében a természettudományos kutatás világ- 
viszonylatban már olyan hatalmas anyagot ölel fel, hogy annak áttekin
tésére megfelelő szervezetek egész sorát kellett létrehozni. Ebben a ter
mészettudományi fellendülésben mi is kivettük részünket. 1802-ben ala
pították a Magyar Nemzeti Múzeumot, 1825-ben a Magyar Tudós Tár
saságot. A bécsi elnyomó kultúrpolitika okozta, hogy e Társaság mint 
Magyar Tudományos Akadémia csak 1832-ben szervezhette meg aM athe- 
matikai és Természettudományi Szakosztályt. Rendkívül élénk tudo
mányos tevékenységet folytatott az 1840 óta rendszeresített Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlése. Az 1848-ban alapított 
Természettudományi Társaság és az 1868-ban szervezett Bányászati és 
Kohászati Egyesület is jelentősen elősegítette az önálló földtani kutatás 
kifejlődését.

London és Páris után idősorrendben a harmadik helyen áll a Magyar
honi Földtani Társulat megalakulása 1847-ben. Politikai okok m iatt 
gyakorlatilag csak 1850-ben kezdte meg működését, így az 1848-ban ala
pított berlini Társaság látszólag megelőzte. Állíthatjuk, hogy ez a legelső, 
kimondottan földtani célú magyar Társulat rövidesen nemzetközi meg
becsülést vívott ki és 111 esztendeje megőrizte és öregbítette tudományos 
tekintélyét.

A földtani térképek szerkesztésének hosszadalmas munkája is ebbe 
a hőskorba nyúlik vissza. A múlt század első felében azonban rendszere-
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sített, összefüggő földtani térképezésről még nem beszélhetünk. [Az első 
áttekintő földtani térképek: B eudant  F. S. 1822-ben 1:1 000 000 méret
ben, 16 földtani képződménnyel, csatolva Selmecbánya és a Déli Balaton 
1:100 000 térképe; L ill  von L ilienbach  és B oué Ami 1833 évi Erdély 
térképe (kéziratban); H a id in g er , V. 1845 évi monarchia-térképe 
1: 864 000 méretben.]

A céltudatos és rendszeres földtani térképezés az állami földtani 
intézetek megalapításával indult meg. Időrendben világviszonylatban 
első helyen áll az Osztrák—Magyar Monarchia Földtani Intézete, amit 
Bécsben 1849-ben alapítottak. Az önálló magyar Földtani Intézet külön
választására csak 1869-ben került sor, amikor már több ilyen intézmény 
működött Európában. Az első feladat az áttekintő földtani térképek közre
adása volt, szélesebb körű használatra. E célból készült H auer F. szer
kesztésében az Osztrák—Magyar Monarchia földtani térképe 1:576 000 
méretben, és 1884-ben 1:2 016 000 méretben, 21-féle képződmény szét
választásával.

A Magyarhoni Földtani Társulat 1896-ban, a millenium évében adta 
ki 1:1 000 000 méretben Magyarország földtani térképét, mely 37-féle 
földtani képződményt ábrázol, rövid magyarázó szöveggel. Ugyanebben 
az évben jelent meg az előbbiek felhasználásával a Carte Internationale 
de Europe D.V. térképlap 1:1 500 000 méretben, az 1882 évi bolognai 
nemzetközi kongresszus határozata alapján, 36-féle képződménnyel.

A részletesebb földtani térképezés 1:28 800 méretű kataszteri tér
képeken kezdődött, ezeknek a felvételeknek összegyűjtött eredményeit 
1863-tól kezdve 1:144 000 méretben kézi színezésű nyom tatott térképe
ken foglalták össze és adták közre. A kiváló bécsi geológusok után 
1865—1876 között már a magyar geológusok pionírmunkáját dicsérik 
ezek a térképek. Elkészültek a Felvidék és Dunántúl lapjai, összesen 113-féle 
képződmény feltüntetésével.

1896-tól kezdve a földtani térképezés 1:25000 sztereografikus vetü
letű, előbb bécsi, majd magyar kiadású katonai térképlapokon történik. 
Ennek az újabb térképezésnek eredményeit alkalomszerűen 1:75 000 
méretre átdolgozva, színes nyomással adták közre. Összesen 34 ilyen tér
kép jelent meg hálózati keretben, ezek közül 8 agrogeológiai térkép. A 
térképek nagyobb részéhez magyarázó szöveg is tartozik. Ebből a térkép- 
sorozatból 4 lap esik a jelenlegi országhatárok közé (Budapest É, D; Sze
ged; Egyek). A Földtani Intézet kiadásában később kinyom tatott 105 
darab 1: 25 000 méretű ún. termeléstechnikai (agrogeológiai) térképek
től eltekintve ezek voltak az utolsó térképek, melyek földrajzi fokhálózati 
keretben, folyamatosan, sorozatban kerültek közforgalomba.

1889-ben id . L óczy L. és Коен A. szerkesztett újabb, csak két kéz- 
irati példányban elkészült áttekintő földtani térképet 1:360 000 méret
ben. Ezeknek a térképeknek alapján és a közben elkészült újabb felvételi 
lapok felhasználásával készítette el P a p p  K. 1922-ben kiadott Magyar-
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ország 1: 900000 méretű áttekintő térképét, a Magyar Földrajzi Társaság 
kiadásában, 44-féle képződménnyel.

A Földtani Intézet 1928-ban újból tervbe vette egy áttekintő térkép 
kiadását 1: 500 000 méretben. Csak a DK-Erdély térkép került ki a nyom
dából, melyen 36-féle üledékes kőzetet és 38-féle tömeges kőzetet külön
böztetnek meg.

1944-ben ismét tervbe vettek egy térképkiadást. A munkalapok 
1: 200 000 méretűek voltak, a nyomdai kiadást 1: 750000 méretben tervez
ték, mintegy 30 szerző közreműködésével. Sajnos ez az anyag a háború 
folyamán elveszett.

1953-ban újból felmerült egy áttekintő földtani térkép kiadásának 
terve 1: 300 000 méretben. A munkalapok ismét 200 000-es méretűek voltak. 
26 geológust kértek fel a térképszerkesztésre, mely a Kárpáti hegyrendszer 
egészét ölelte volna fel. Sajnos ez a tervezett térképkiadás ismételt átszer
vezés m iatt alighogy megindult, abbamaradt. Az 1955-ben 10 geológus 
együttműködésével készült újabb 300 000-es méretű térkép csak az ország 
területét ábrázolja. Ez a térkép 1956-ban került nyomdába. 1957-ben a 
térképhez rövid magyarázó szöveg is készült, a feltüntetett 67-féle kép
ződményről.

Kéziatlaszokban, iskolai atlaszokban szereplő, kis, összevont tér
képet szerkesztett Cholnoky , Ye n d l , Sc h r éter , T imkó, P á lfy .

Megemlítjük még az áttekintő talajtani térképet, mely 1:1 000 000 
méretben T reitz  P. szerkesztésében, s a hasznosítható anyagok (szén, 
mészkő, építőkő, tőzeg, tűzálló agyagok, szikes területek) térképeit, 
melyek alkalmi kiadványainkban jelentek meg. Nem régen jelent meg 
Magyarország Vízföldtani Atlasza 73 lapon, 1:1000000, 200000 és 100 000 
méretben.

Megemlítjük, hogy a két háború között a térképek — főleg takaré
kossági okokból — kötetlen keretben, az Intézet kiadványai mellékle
teként, vagy a Magyar Tájak Földtani Leírása köteteiben jelentek meg, 
1:25 000 — 1:200 000 között változó méretarányban.

Az ország területe 93 011 km2, aminek alig egyharmada tekint
hető hegyvidéknek. 1945-ben 390 darab, egyenként 260 km2-t felölelő 
sztereografikus vetületű térkép ábrázolta az országot, 24 darab töre
déklappal. A hegyvidéki területekről az 1953-1956 években ún. „orszá
gosan egységesített55 térképet szerkesztettünk 25 000-es méretben, 100 
lapon. A síkvidékek újratérképezése 1950—1954-ben az első ötéves terv so
rán készült el. A Földtani Intézet térképtárában jelenleg mintegy 8000 darab 
ilyen sztereografikus térképet őriznek, több-kevesebb földtani adattal.

1955-ben a szocialista országok egységesen áttértek a Gauss— Krüger 
vetületű térképek használatára. Az ország területe a M—33, 34 és L—33, 
34 szelvényekbe esik, 1029 közel egész és 112 töredékes 25 000-es lapon 
(egy lap 62 km2-t ölel fel). A Honvéd Térképészeti Intézetben jelenleg 
a 100000, 50 000 és 25 000-es méretű lapok készültek el.
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A részletmunkáknál és súlyponti területeken emellett felhasználjuk 
az Állami Földmérő és Térképészeti Hivatal 1: 5000—1:10000 méretű tér
képeit. Szerkesztettünk ún. „levezetett” térképeket is, főleg az erdészeti 
felmérések adatainak egyéb térképekbe történő beépítésével.

Az új topográfiai alapra való áttérés több lépcsőben történt. Elő
ször ideiglenes szelvénykeretű térképeket kaptunk a Honvédelmi Minisz
térium engedélyével a Honvéd Térképészeti Intézettől. Ezután a pots
dami rendszerű térképeket kaptuk, végül a pulkovói tájékozódású szel
vényekre tértünk át, ezeknek utolsó kéknyomatait 1961 decemberében 
kaptuk meg.

Az új topográfiai szelvények elfogadásával egyidejűleg merült fel 
a gondolat, hogy a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST) 
keretében a szocialista országok közös elvek szerint szerkesszék meg 
országaik földtani térképeit, 200000-es méretben, az országhatárok men
tén közös kiadásban.

Ennek a nagyhorderejű térképsorozatnak egységes kialakítása érde
kében a következő lépések történtek: 1955 októberében Prágában, majd
1956 áprilisában és augusztusában Varsóban volt nemzetközi összejöve
tel, melyen a közös munka részleteit rögzítették.

1957-ben az Intézetben külön Térképszerkesztő Osztályt szervez
tünk. Eljártunk a Honvédelmi Minisztériumban és Minisztertanácsnál, 
hogy a szükséges topográfiai térképalapot rendelkezésünkre bocsássák.
1957 szeptemberében Szendrőn a Gömöri Karszt határmenti térképeit 
egyeztettük, szeptember 24 — október 2. között ismét Prágában tarto t
tunk beszámoló értekezletet. 1958. november 26 — december 10. között 
Prágában és Pozsonyban egyeztettük a térképszerkesztés technikai alap
jait. Ugyanakkor a varsói Földtani Intézet szerkesztésében nyomtatás
ban is megjelent az „Instrukció 1958”, melyet az érdekelt felek magukra 
nézve kötelezőnek elfogadtak. Szintén ebben az évben rendezte meg a 
Földtani Gazdasági és Tudományos Műszaki Együttműködés Állandó 
Bizottsága Földtani Térképezési Szekciója új térképkiállítását Moszk
vában.

1960. május 9—22. között rendezte a varsói Földtani Intézet nagy 
jubileumi ülését, melyhez csatlakozva a térképszerkesztő bizottságok 
újból beszámoltak az elért eredményekről és a további teendőkről, vala
mint felülvizsgálták az „Instrukció 1958” egyes pontjait. A csehszlová
kiai térképegyeztetés ügyében 1961. március 21—25. között Pozsony
ban, május 24—30. és október 16—21. között Budapesten tartottunk 
megbeszéléseket, illetve egyeztettük földtani térképeinket.

Meg kell említeni, hogy a KGST kötelezettség mellett együtt dolgo
zunk a Nemzetközi Földtani Kongresszus Térképszerkesztési Bizottsá
gával is. Ennek a Bizottságnak feladata a kontinensek térképeinek el
készítése mellett külön a tektonikai és hasznosítható-anyag térképek 
szerkesztése. A Bizottság központja Párizsban székel; Európa földtani
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térképét 1:1 500 000 méretben Hannoverben szerkesztik, Európa tekto
nikai térképét pedig Moszkvában készítik 1:2 500 000 méretben.

Még egy földtani együttműködési szervezetről kell megemlékeznünk. 
Az 1922-ben Brüsszelben megalapított Kárpát-Egyesület első ülését 
1925-ben tarto tta , a másodikat 1927-ben, a harmadikat 1929-ben. Hosz- 
szú szünet után 1958-ban szervezték újjá most már mint a Nemzet
közi Földtani Kongresszus szekcióját, Kárpát-Balkáni Egyesülés címen.

Ezeket az előzményeket azért soroltuk fel, hogy bemutassuk, milyen 
sokirányú szervezés szükséges egy jó nemzetközi jellegű térkép szerkesz
téséhez. Nem egyszerűbb munka a térképek technikai szerkesztésének 
lebonyolítása sem.

Áttekintő földtani térképeinket 100000-es méretben szerkesztjük, a 
25 000—10 000—5000-es méretű földtani térképek felhasználásával. Ä szte
reografikus vetületekből átmontírozzuk az anyagot Gauss —Krüger vetü- 
letekbe. A ceruzarajzok javítása után kerül sor a lektorálásra, a lektori 
javítások után a hitelesítés és jóváhagyás következik. A szerzői munka
lapok ezután kerülnek technikai tisztázásra, kontúrozásra, festésre, 
vonalkázásra, e munkafázis után a lapokat újból át kell néznie a geoló
gusnak is. A topográfiai alap, síkrajz, domborzat, vízrajz, a keret kidol
gozása, színkulcs, rétegoszlop, földtani szelvények szerkesztése előzik meg 
a nyomdai előkészítést. Természetesen a nyomdai munka is korrektúrázás 
alá esik.

Az anyag természeténél fogva a térképszerkesztés két nagy cso
portra oszlik: a hegyvidéki területek térképeit a Térképszerkesztő Osztály 
készíti, negyedkori rétegekkel fedett és fedetlen kivitelben, a hasznosít
ható anyagok térképével együtt. A Síkvidéki Osztály szerkeszti a sík
vidéki—dombvidéki területek térképeit, földtani, talajvízállási, vízkémiai, 
talajmechanikai változatban, grafikonokkal táblázatokkal és szelvények
kel kiegészítve. A két osztály természetesen szorosan együttműködik.

A térképekhez részletes magyarázó szöveg tartozik, mely kiterjed 
a rétegtanra, magmatizmusra, tektonikára, fejlődéstörténetre, geomorfo
lógiára, hasznosítható anyagokra, hidrológiára. A térképek szerkesztésé
nél szigorúan ügyelünk arra, hogy a már említett „Instrukció 1958”-at 
valamint ennek 1960. évi varsói javítását és kiegészítését pontosan be
tartsuk. Megszerkesztettük az országos közös színkulcsot, kinevezték a 
térképszerkesztő bizottságot, elkészült a földtani térképek szerkesztésé
nek és kiadásának ügyrendje.

Elsősorban a csehszolvák határ mentén készülő, közös kiadású 
1:200 000 méretű térképeket kívánjuk nyomdába adni.

A 200 000-es térképkiadással párhuzamosan tervezzük a 100 000-es 
térképek kiadását, ezek esetleg nagyobb tájrajzok, monografikus leírá
sok mellékleteként földtani egységekben kerülnek kinyomtatásra. 
Ugyanakkor 25000-esés 10000-es térképek kiadását is elkezdjük, főleg 
a súlyponti kutatási területekről.
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A földtani térkép nem öncélú alkotás. Szépen kidolgozott térképen 
könnyebben, gyorsabban tudunk tájékozódni, mint vastag monográfiák
ban. Jó térképnek ki kell fejeznie a képződmények minőségét, mennyi
ségét, elhelyezkedését, utólagos változásait stb. Ezen túlmenően legyen 
alkalmas a földtörténet általános törvényszerűségeinek levezetésére, iga
zolására. A kutatási területek helyes megválasztása földtani térképen 
történik, de a hidrogeológiai és mérnökgeológiai problémák megoldását 
is elősegíti.

Földtani térkép szükséges a helyes állami tervezéshez, a metallogé- 
niai prognózishoz, a hegységszerkezeti értelmezéshez, kisebb méretű 
áttekintő térképek szerkesztéséhez.

Szépen kidolgozott és megfelelően felszerelt földtani térkép kiadása 
azonban igen munkaigényes és költséges feladat. Általában hegyvidéki 
területen úgy számítjuk, hogy egy év alatt két darab bonyolultabb fel
építésű térkép készíthető el a 100 000-es lapokból, a szükséges hely
színi bejárást, javítást is beleszámítva. Csak megfelelő képzettségű kartog
ráfus és geológus-technikus, szerkesztő-rajzoló és nyomdász közös együtt
működése biztosítja a megfelelő színvonalú végleges tisztázati rajzo
kat és nyomdára előkészítést, végül a tetszetős kinyomtatást.

Az egész világon ugrásszerűen megnövekedett a földtani térképek 
kiadása. Igen változó tartalmú, szebbnél szebb, különböző méretarányú 
térképek látnak napvilágot. Nem kétséges, hogy az egységes felfogású, 
könnyen olvasható térképek szerkesztése ma már csak jól szervezett 
nemzetközi együttműködéssel oldható meg.

n o u v e l l e  Ed it i o n  d e  l a  s é r i e  d e  c a r t e s  g é o l o g iq u e s
GÉNÉRALES DE LA HONGRIE

par
F. S z e n t es

En Hongrie la fondation des institutions, écoles supérieures, socié- 
tés et associations consacrées á la géologie a commencé pendant la péri- 
ode entre 1770—1870. Les premieres cartes de caractére géologique, ayant 
trait á Tindustrie miniére, apparurent entre 1717—1780. Durant la péri- 
ode de 1822 á 1845, ont été publiés déjá des cartes de caractére synop- 
tique embrassant des territoires plus vastes. Entre 1863—1889 on pent 
parier déjá d’une édition réguliére de cartes géologiques. En 1889, 1896, 
1922, 1928 et 1955 on a publié des cartes synoptiques nationales á des 
échelles 1 au 300 000е — 1 au 1 500 000; en outre de celles-lá, on a édité 
des cartes 1 au 144 000е sur la base de feuilles de lévé 1 au 28 000e et 
des cartes 1 au 75 000e sur la base feuilles de lévé 1 au 25 000e. Ces 
cartes furent en partié pourvues de notes explicatives.
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Depuis 1957 la rédaction des cartes se fait dans la projection de 
Gauss—Krüger, á des échelles 1 au 10000е, 1 au 25000е, 1 au 100000е 
et 1 au 200000е, suivant les instructions approuvées par I’accord inter
national de 1956 á Varsó vie. Les feuilles le long de la frontiere tchéco- 
slovaque sont mises en accord sur la base des entretiens et des parcours 
communs.

L’Institut Géologique de Hongrie prend part á l’activité de la Com
mission de la Carte Géologique du Monde organisé par le Congres Géo
logique International, ainsi qu’á la rédaction des cartes éditées par la 
Sous-Commission de la Carte Tectonique de l’Europe. En outre, il par- 
ticipe á l’activité de Г Association Carpato-Balkanique du Congres. 
Pour les régions montagneuses, on rédige des cartes représentant les 
couches quaternaires et cartes des formations préquaternaires, ainsi que 
des cartes des gítes minéraux; pour les plaines, en outre de la carte des 
formations quaternaires, nous préparons également des cartes du niveau 
de la nappe phréatique, cartes hydrochimiques et cartes de mécanique 
des sols. On a commencé la rédaction des séries de cartes de la structure 
géologique profonde.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ СЕРИИ ОБЗОРНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ
ВЕНГРИИ
Ф. СЕНТЕШ

В Венгрии создание научных учреждений, высших учебных заведе
ний, обществ и ассоциаций по геологии было начато за период от 1770 до 
1870 гг. Первые карты геологического характера, связанные с горным 
делом, были опубликованы за период от 1717 до 1780 гг. В период 1822— 
1845 гг. появились уже карты обзорного характера, охватывавшие срав
нительно более широкие площади. В период от 1863 до 1889 гг., уже 
внедрялось систематическое издание карт. Обзорные карты для всей 
территории Венгрии были напечатаны в 1889, 1896, 1922, 1928 и 1955 гг 
в масштабах от 1:300 000 до 1:1 500 000. Кроме этого, на основании съемоч
ных листов масштаба 1:28 800 была издана карта масштаба 1:144 000 и на 
основании съемочных листов масштаба 1:25 000 — карта масштаба 
1:75 000. Эти карты частично оснащены объяснительной запиской.

С 1957 г. карты составляются в проекции Гаусс—Крюгера в масштабах 
1:10 000, 1:25 000, 1:100 000 и 1:200 000 с учетом инструкций, изданных 
в результате международного Варшавского соглашения 1956 г. Вдоль 
чехословацкой границы пограничные листы согласовываются на основании 
совместных переговоров и совместного обхода соответствующих площадей 
представителями обеих сторон.
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Наш Институт принимает участие в работе Комиссии Геологической 
Карты Мира при Международном Геологическом Конгрессе, а также в со
ставлении тектонических карт в рамках Подкомиссии Тектонической Карты 
Европы и в деятельности Карпато-Балканской Геологической Ассоциации. 
Для горных областей составляются карты с четвертичными отложениями 
и без них, а также карты полезных ископаемых. Для равнинных областей 
наряду с картой четвертичных отложений составляются карта уровня 
грунтовых вод, гидрохимическая карта и карта грунтовой механики. На
чали составление серий карт глубинного геологического строения.
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