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ÉDESVÍZI MÉSZKŐ ELŐFORDULÁSOK MINT A GEOMORFOLÓGIAI
SZINTEK ÉRTELMEZÉSE

Dr. Schweitzer Ferenc

Az édesvízi mészköösszletek tipizálása, cso
portosítása -  képződéseik orográfiai helye, litológiai 
jellege és a karszthidrológiai folyamatok elemzése alapján
-  a korábbiaknál árnyaltabb lehetőségeket nyújt az édes
vízi mészkő-előfordulások kronológiai szerepének, ill. a 
felszínfejlődés rekonstruálásában használt eljárás meg
ítélésében.

Sajátos geomorfológiai jelenség a Dunántúli-kö
zéphegységben, ezen belül főként a Gerecsében és a 
Budai-hegységben, hogy a neogén geomorfológiai szinte
ken és az ezeknél fiatalabb negyedidöszaki teraszos 
felszíneken is gyakran édesvízi mészkőtakaró előfordulá
sok hangsúlyozzák ki e szintek jelenlétét (7. ábra).

Az elmúlt évtizedekben sor került az édesvízi 
mészkőelöfordulások részletes kataszterezésére. újravizs- 
gálatára és geomorfológiai térképezésére (SCHEUER Gy.
-  SCHWEITZER F. 1973, 1986, 1987,1988, 1995). Ezek 
és az újabb vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy 
bizonyos összevonásokkal is a Gerecsében legalább 8-10, 
a Budai-hegységben 10-12 geomorfológiai szinten fordul 
elő édesvízi mészkő. Bár a hegységek egyes csoportjaiban 
az édesvízi mészkő-előfordulások helyzete egymástól 
eltérő, kifejlődésük azonban kronológiai egymás- 
utániságot is jelez (2. ábra). Kétségtelen — ezt a 
faunisztikai leletek bizonyítják —, hogy a legidősebb 
édesvízi mészkőelőfordulások a pannóniai beltó abráziós 
szintjeihez, a kavicsos delta üledékeihez igazodnak, ill. 
azokra települnek, továbbá a szárazulati pliocénben 
formálódott szemiarid-arid fizikai környezetben képző
dött hegylábi felszínrészleteket is lefedik, melyek a 
meleg-nedves középső pliocén Csamótai időszak (4-3 
millió év) idején képződtek.

A poszt-miocén geomorfológiai szintek az esetek 
nagy részében éppen az édesvízi mészkőtakarók védelme 
alatt maradtak meg a mai napig.

Gyakori az a helyzet, főként a Gerecse-hegység 
E-i előterében, hogy az édesvízi mészkő a folyóvízi 
teraszképzödményen települ.

Előfordul azonban, hogy az édesvízi mészkő
összletek speciális esetekben létrejöhettek az erózióbázis 
fölötti domborzati felszíneken, sőt lejtöoldalban is. Egyes 
karsztforrások hosszú időszakon át működhettek azonos 
domborzati helyzetben, mialatt az erózióbázis a nem

távoli környezetben relatív magassági helyzetét 
számottevően megváltoztatta (völgybevágódás vagy 
alacsonyabb teraszképzödés stb. miatt). Az erózióbázis 
megváltozása, mélyebb szintre való helyeződése nem 
minden esetben és nem mindig rövid idő elteltével vonta 
maga után a karsztforrások süllyedését, úji, alacsonyabb 
domborzati szinten való felszínre törését.

Az erózióbázis és a források helyváltozása kö
zötti összefüggés alapján az édesvízi mészkövek képző
dése szempontjából három eset különböztethető meg.

1. Az erózióbázis mélyülését a források követik. A 
helyi erózióbázisnál magasabban fakadó források gyorsan 
elapadnak, így korban és geomorfológiailag is egymástól jól 
elkülönülő édesvízi mészkő összletek keletkeznek.

2. A források követik az erózióbázis mélyülését, 
de a magasabb szinten fakadó források sem apadnak el, 
ill. elapadásuk csak lassan, fokozatosan csökkenő vízho
zammal megy végbe.

Ebben az esetben a régi, magasabb szinten fa
kadó forrás még folytatja az édesvízi mészkő lerakását, de 
csak korlátozott mértékben. Az alacsonyabb szinten 
kilépő új forrás is megkezdi környezetében az édesvízi 
mészkő felhalmozását. Ha a két forrás között a térbeli 
különbség nem olyan nagy, hogy a mészköképzödés 
egymástól függetlenül menjen végbe, akkor ezeknél a 
lerakodási folyamat összekapcsolódik és egy bonyolultan 
összenövő mészkő összlet jön létre (3. ábra).

Ha az alacsonyabb és a magasabb felszínen fa
kadó karsztforrások térbelileg jól elkülönülnek egymástól, 
akkor az alacsonyabb szinten új, független édesvízi 
mészköképzödés indul meg.

3. A források a helyi erózióbázis mélyülését csak 
késleltetve vagy egyáltalán nem követik. Ennek eredmé
nyeként a több szakaszban kialakult teraszos völgyolda
lakat fedi be az édesvízi mészkő (4. ábra).

Általánosnak tarthatjuk azonban továbbra is azt 
a tendenciát, éppen a Budai- és a Gerecse-hegységbeli 
részletes elemzések alapján, hogy az édesvízi mészkő 
képződés, továbbá a karsztforrások felszínre lépésének 
helyei előbb vagy utóbb, de követték a domborzat 
formálódást, a felső pliocén óta tartó szakaszos eró
zióbázis süllyedést a hegységperemeken és a völgyekben 
egyaránt (5. ábra).
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Erre egyértelműen utal az a körülmény, hogy a 
Gerecsében és a Budai-hegységben legidősebb édesvízi 
mészkő előfordulások a felső pannonjai (felső miocén) 
abráziós felszíneken képződtek -  Gerecsében: Alsóvadács 
(335-350 m), Margit-tető (340 m), dunaszentmiklósi Új
hegy (320 m), Mogyorósbánya, Muzsla-hegy (330 m), 
Lábatlan. Pockö (330 m); Budai-hegységben: Szabadság- 
hegy (460-500 m), Széchenyi-hegy (440-460-420 m) 
majd az alsó pliocén hegylábfelszín kialakulását követően 
a középső pliocén meleg-nedves Csarnótai időszakban 
folytatódó forrástevékenység hozta létre a Gerecsében a 
Süttö, Haraszt-hegy (260-280 m), a Neszmély, Madari- 
hát (275 m), a Dunaalmás, a Lábatlan környéki (270- 
290 m) és a Budai-hegységben a monalováci (240 m), a 
máriaremetei (275 m tszf-i helyzetű) nagy vastagságú 
édesvízi mészkő előfordulásokat. Az ennél alacsonyabb 
szinteken elhelyezkedő jóval kisebb vastagságban kifej
lődött édesvízi mészkő-előfordulások már a negyedidö- 
szaki völgyképződéshez, a Duna és mellékfolyóinak 
völgyfejlődéséhez kapcsolódtak.

Az édesvízi mészkőképződés fentebbi új cso
portosítása. tipizálása, ill. a forrásmüködés dinamikája 
néhány alapvető sajátosságának értelmezése lehetőséget 
nyújtott, ill. nyújt többek között hazai és a nemzetközi 
irodalomban elsőként a forrástőlcsérekben képződött 
édesvízi mészkötestek felismerésére, a 30-40 m vastag
ságú édesvízi mészkőösszletek és a közbezárt terreszt- 
rikus üledékek származásának helyes megmagyarázására 
és ezek kronológiai szerepének jobb megértéséhez 
(SCHEUER Gy.-SCHWEITZER F. 1973).

Az édesvízi mészkövek felismerése, jelenléte és 
fokozottabb figyelembevétele azért látszik fontosnak, 
mert a Budai- és a Gerecse-hegységben és általában a 
Dunántúli-középhegységben a völgyek oldalán határozott 
formákban kevesebb geomorfológiai szint, így pl. abrá
ziós színlö, terasz stb. mutatható ki, mint édesvízi rnész- 
köszint. Úgy tapasztaljuk, hogy a völgyoldalak magasabb 
teraszai — ha azokat édesvízi mészkő nem fedte be —

lepusztultak vagy lejtőüledékek alá temetkeztek. A laza 
kőzetekből álló hegységi előtereken ugyanis a 
Villányiumi-Villafrancai időben száraz-meleg klíma
szakaszhoz kapcsolható ún. alacsonyabb hegylábfelszín 
képződése tovább folytatódott. A pleisztocén egyes 
időszakaiban pedig a periglaciális domborzat alakulás 
kriopalnáeiós lépcsők kialakulása folytatódott tovább, a 
nedvesebb interglaciális szakaszok alatt az erős 
völgybevágódás hatására az idősebb geomorfológiai 
szintek, a teraszos lépcsők gyakran nyomtalanul elpusz
tultak.
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1. ábra. Geomorfológiai szintek a Nyugati-Gerecséhen Dunaalmás és Duna-szentmiklós szelvényében (Pécsi M.-Scheuer
Gy.-Schweitzer F.-Pevzner, M. A.).

1 = folyami teraszkavics és -homok; A feltételezetten tviu számmal jelölt teraszkavics eróziós diszkordanciával tele
pül a felső pannon deltakavicsra, elrombolva a legfelső pannon homokot és a gyöngykavicsos homoktagozatot:
2 = futóhomok: 3 = pleisztocén krioturbáció maradványai; 4 = lösz. lejtőlösz; 5 = fosszilis talajok a löszben:
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6 = édesvízi mészkőszintek; 7 - felső pannon gyöngykavicsos homok, melynek alsó részébe édesvízi mészkőgörgetegek 
települnek; 7/a = felső miocén alsó pliocén. keresztrétegzett homok Bérbaltavárium ?; 8 -  felső pannon agyag: 9 -  felső  
miocén (?) terresztrikus kavics; 10 = felsőtriász mészkő: Hi = felsőpliocén hegylábfelszín-maradvány, melynek peremén 

a 2. sz. felsőpannon abráziós szintö átöröklődött; Ml; = felső pannon abráziós színlő: P = harmadidöszak előtti, 
harmadidőszaki planációs szint, miocén terresztrikus kavicsfoszlányokkalf?); a = fauna lelőhely; b = szeneseden 

fatörzsmaradvány; c = hévforrástölcsér nyomok az édesvízi mészkőben, ill. kavicsban; d  = paleomágneses polaritás

Szabadság hilland 
I t t  turroundmgs

Nemet valley 
and Sas hitt

Ördögire* villey Solymár valUry valiey oi 
Dera creek

Danube »aWey main hon zeni o* travertme pha

|  \ 4W-4I2 TXH
I
3m , ^  a 2 4  b TI c --------------- d ------------- e ■  \ 47? « «S T.» p2

■ \
\
\

m  \

MM2* T.X.
1
3

TIX
C E

Itt )K T.IX. A
* 4 \

\ P3 o
o

w « ]  \  E 2 J  \ Í2J IWI 0.

IV* \ A .
■r* IV* H  \ 210 220 ír t

Ötf L _ U « T "  ,

«  nv

 ̂ \ ivi

z
▼ i .

T
iH n i i V -

k i Fí & s tw

•2 ria

UC120

i«:sc 1 ,IV
«

io n t 0.

\ 107 TI

2. ábra. A pannóniai abráziós színlők (TXll-TIX-es édesvízi mészkőszint), a hegylábfelszinek (Hi-Hj) és a Budai-hegység 
völgyeihez (TVIII-TI) kapcsolódó édesvízi mészkövek összefüggése (Scheuer Gy.-Schweitzer F. 1972). 

a = az édesvízi mészkő összletek szintje; b = előfordulások helyei; c = TI-TXIl-ig = az édesvízi mészkövekfőbb képződési fázisai; 
d = a: eróziós völgyek kialakulásának kezdete és az eróziós völgyekhez kapcsolódó édesvízi mészkövek; e = a János-hegy -  

Szabadság-hegy szakaszos, főleg emelkedő tendenciájú szerkezeti mozgásai ésf=  a kapcsolódó édesvizi mészkövek

3. ábra. Az Altar-ér 1V-V. sz. hordalékkúp-teraszára települő édesvizi mészkő összlet szelvénye az alsó paleolit lelőhellyel. 
I = laza szerkezetű, vékonyan rétegzett travertino; 2 = rétegzett lösz; 3 = mésziszaposfinom homok; 4 = mésziszap;

5 = tömör szerkezetű, vastagpados travertino: 6 = aprókavics, homokkal; 7 = okkersárga agyag;
8 = helyi törmelékkúp kavics, durva mészkőkavics és aprókavics együtt: 9 = fosszilis vörös agyag talajok 

10 = tarka, terresztrikus agyag; 11 = folyóvízi aprókavics homokkal (Ahar-ér anyaga); 12 = harmadidőszaki agyag;
13 — homokbetelepülések; *02 = ThlU kora: 128 +201-17 ezer év; 03 = ThlU kora: 217 +401-28 ezer év; 04 = ThlU 

kora > 325 ezer év; *05 = ThlU kora > 350 ezer év (Szerk.: Scheuer Gy -  Schweitzer F. 1983)
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4. ábra. A Duna V- VII. sz. teraszainak és a rájuk települő édesvízi mészkő ossz letek szelvénye a külszíni feltárások és 
fúrások alapján (Pécsi M.-Scheuer Gy.-Schweitzer F. 1982).

I = lösz, lejtőlösz; 2 = fosszilis talajok a löszben: 3 = teraszkavics: 4 = édesvízi mészkő: 5 = tetarátagátak:
6 = fosszilis talaj az édesvízi mészkőben: Dai,JDas = a fúrás helye: t4-ty = terasz; ia = iszapos agyag; 

ih = iszapos homok; h = homok; kh = kavicsos homok; ht = hidromorf talaj; hk = homokkő; fk  = forráskráter
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5. ábra. A gerecse-hegységi későkainozoos időszaki édesvízi mészkövek és karsztforrások helyszínrajza a karsztforrások 
áthelyeződéseinek irányaival (Schweitzer F. 1988)

Dr. Schweitzer Ferenc igazgató 
MTA Földtudományi Kutató Központ. 
Földrajztudományi Kutatóintézet 
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
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A BARADLA-BARLANG RÉSZLETES FELMÉRÉSÉNEK 
TAPASZTALATAI

Dr. Szunyogh Gábor

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A barlangok térképi megjelenítésével szemben támasztott igények szigorodása szükségessé tette az aggteleki 
Baradla-barlang olyan új, nagyléptékű, műszaki pontosságú felmérését, amely elősegíti tudományos kutatá
sát, az idegenforgalmi kiépítésével kapcsolatos műszaki beavatkozások tervezését, kivitelezését és karban
tartását, valamint részletgazdag dokumentálását. E követelményt szem előtt tartva a Környezetvédelmi és 
Területfejlesztési Minisztérium Természetvédelmi Hivatala Barlangtani Osztályának megbízásából elkészült a 
jósvafői közép-túra útvonalának 1:100-as méretarányú, 34 db A /l méretű lapot kitevő térképe. Jelen cikk 
ismerteti a felmérés térképi tartalmát, a felmérés módszerét, eszközeit és munkaszervezésének kérdéseit.

Előzmények

Az aggteleki Baradla-barlang térképezésével a 
XVffl. század óta számos neves geodéta foglalkozott, pl. 
Sartory József (BENDEFY, 1962), Raisz Keresztély 
(BREDECZKY, 1907), Vass Imre (VASS, 1831), 
Miinnich Kálmán (1886) és Konrád Ödön (KONRÁD, 
1936). Munkájuk célja egyrészt az újonnan ismertté vált 
járatok térképi rögzítése, felszíni nyomvonalának kitű
zése, másrészt a barlang látogathatóságát megkönnyítő 
mesterséges bejáratok megnyitásához szükséges bányá
szati munkálatok geodéziai előkészítése volt.

A Baradla rendszeres térképezése nem maradt 
abba a XX. század ötvenes-hatvanas éveiben sem, amikor 
is az újonnan felfedetett járatokat Dénes György vezetése 
mellett Révész Lajos és Szabó László, utóbb Vid Ödön 
mérték. Munkájuk már csak önálló résztérképekként 
kerültek publikálásra (RÉVÉSZ, 1967 és DÉNES, 1970), 
így a barlangrendszer teljes, egységes bemutatása még 
váratott magára. Minthogy a Baradla különböző kartográ
fusai más-más méretarányú, más-más jelrendszerü térké
peket készítettek, ezért a KPVDSZ Vörös Meteor Termé
szetbarát Egyesület Vass Imre, illetve Baradla-barlang- 
kutató csoportja 1970-1989 időszakban elkészítette és 
nyomtatásban megjelentette a Baradla 16 lapból álló, 
1:1.000 méretarányú, a tudományos és feltáró kutatások 
igényeinek is eleget tevő, egységes jelrendszerű atlaszát 
(ORSZÁG— VID, 1990).

A felmérések technikájában mutatkozó változások, 
valamint a barlangok térképi megjelenítésével szemben 
támasztott igények szigorodása szükségessé tette azonban

a Baradla olyan, nagyléptékű (1:100-as méretarányú), 
műszaki pontosságú bemutatását, amely mind a külön
böző szpeleológiai kutatások korszerű elvégzéséhez, mind 
a nagyközönség számára megnyitott járatokban esedékes 
műszaki beavatkozások tervezéséhez és karbantartásához, 
mind pedig a barlang arculatának minél alaposabb vissza- 
tükrözéséhez alapul szolgálhat.

Egy ilyen, a korábbi felmérések részletgazdagsá
gához képest is jelentős előrelépést jelentő térkép felvé
telének aktualitását egyrészt az adta, hogy a Baradla- 
barlang "eszmei súlya" nemzetközi tekintetben megnőtt, 
amióta az Aggteleki-karszt fokozottan védett barlangjai
val együtt felkerült az UNESCO Világörökség listájára, 
másrészt esedékessé vált idegenforgalmi létesítményeinek 
gyökeres felújítása (korszerűsítése). Ezen új felmérés 
munkálatai a KTM Természetvédelmi Hivatala Barlang
tani Osztályának megbízásából 1996-ban elkezdődtek. 
1996 és 1998 között elkészült a jósvafői közép-túra 
útvonalának térképe, mely magába foglalja az idegenfor
galommal érintett járatokat a Vörös-tói bejárattól a 
jósvafői kijáratig (SZUNYOGH, 1998)

Az új felmérés térképi tartalma

Az új felmérés nyilvánvalóan tartalmazza a bar
langtérképek tartalmának általánosan elfogadott elemeit, 
de kiegészült számos, a bevezetésben megfogalmazott 
igényeknek eleget tevő egyéb (morfológiai, hidrológiai és 
barlangmüszaki) térképi elemmel is.

A barlangjáratok térképének határvonalát a járatok 
vízszintes vetületének kontúrja (ún. ámyékkontúrja)
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alkotja ( I . ábra). Vonalvezetése azonban más-más a 
szóban forgó járatszakasz jellegétől függően (pl. ontladé- 
kos, hullámkagylókkal megtört felületű, benyílókkal, 
gömbüstökkel, hasadékokkal tagolt, vagy terméskövei, 
idomkö-falazattal. öntött betonnal megerősített).

A kontúrvonalon belül megfelelő térképi jelekkel 
kifejezésre jutnak a járatok oldallejtöin előforduló forma
elemek: közel sík felületű-, kúp alakú- és tölcsérszerü 
rézsűk; meredek, sziklás területek; korróziós vályúkkal 
tagolt lejtők; hullámkagylókkal borított területek; agyag- 
és sziklagerincek (2. ábra).

A térképi tartalom további részét képezik a füg
gőleges, vagy közel függőleges letörések formaelemei: 
határozott, a járatszakasz arculatát befolyásoló letörések; 
az alárendelt szerepű, max. 20-30 cm magas tereplép
csők; a hullámkagylókal, benyílókkal, tarajokkal és 
"medvekarom-nyomokkal" tagolt letörések; valamint a 
mélybe ill. magasba vezető kürtök (3. ábra). Ábrázolásra 
kerültek az ugrásszerűen változó magasságú föteszaka- 
szok elválasztó vonalai is.

A barlang oldalrézsüinek és járattalpának anyag
minőségén belül megkülönböztethetők a sziklás területek; 
az agyagos-homokos járattalpak; a kavicsos homokból ill. 
homokos kavicsból valamint kőzet-törmelékkel kevert 
agyagból vagy homokból álló felületek. A térkép bemu
tatja, hogy hol borítja a járatokat törmelék, ill. hol mutat
koznak a patakmeder fenekén hullámfodrok (4. ábra).

Vízzel borított felületként a térkép alapvetően a 
barlangi patak vizével normális vízállás esetén fedett 
területet mutatja, kiegészítve a barlangi víznyelők, víz 
alatti gödrök, kottyantok ábrázolásával (5. ábra). Meg
különböztető jelekkel ábrázolja az alsó járatok és a kü
lönböző sziklatömbök, hidak alatt elbúvó patak víz
felületét. Feltűnteti a barlangi tavak és a kisebb vízzel 
kitöltött medencéket is.

Egyedi formaelemként láthatók a térképen a bar
lang arculatát meghatározó omladéktömbök mérethű 
rajzai, külön jellel a kisebb (15-20 cm-nél vékonyabb) és 
a nagyobb (15-20 cm-nél vastagabb) álló cseppkövek, a 
cseppköcsoportok, cseppkölefolyások, ferde cseppkövek 
és kidőlt cseppkőoszlopok (6. ábra).

A térképlapok névrajza magába foglalja a járatok 
belmagasságát, a fontosabb barlangi objektumok egy
máshoz viszonyított (relatív) magasságát, a vezetett 
barlangtúrák állomásainak (a barlangban táblákkal jel
zett) számait, a járatfalakra (korábbi térképezések során) 
felfestett számokat, és a térképezési sokszögpontok 
helyét, ill. sorszámát (7. ábra). Többszörös vonalkákkal 
áthúzott ny ilak érzékeltetik a betonjárdák dőlésirányát és 
dőlésszögének fokozatait (enyhe, meredek és igen 
meredek járdák esetére vonatkozóan).

Az atlasz számos, nem természetes eredetű bar
langi objektumot is érzékeltet, pl. betonjárdákat, betonból 
ill. és terméskőből készült járdaszegélyeket, terméskő- 
falazattal alátámasztott járdákat, terméskőből készült 
támfalakat, pilléreket, falazatokat, hidakat és hídpilléreket 
(H. ábra).

Részletesen, pontos felmérés eredményeképpen 
mutatja be a betonlépcsöket. az agyagba vágott-, az 
agyagból kiemelkedő, terméskő-lapokból kialakított 
lépcsőket; agyagban kitaposott ösvényeket és agyagba 
taposott lépéseket. Láthatók a barlang talpán "elszórva” 
elhelyezkedő betonlapok és gerendák, deszkák.

Az idegenforgalmat szolgáló eszközök közül a tér
kép ábrázolja a hangszóróknak, a reflektoroknak, a 
reflektorok rejtő-árnyékoló falazatának, az elektromos 
elosztó-, ill. kapcsoló-szekrényeknek, a nyomógombos 
villanykapcsolóknak, a terméskőből készült kábelburko
latoknak, csővezetékeknek és egyéb berendezéseknek (pl. 
olajszivattyúknak és olajtartályoknak) helyzetét. Műszaki 
rajz-szerüen (a nyitási irány bejelölésével) láthatók a 
kapuk és az ajtók.

A felmérés menete

A térképezés geodéziai alapját a Baradla barlang- 
kutató csoport által kiépített, állandósított, geodéziailag 
bemért, és az 1:1.000 méretarányú atlaszukban publikált 
sokszögpontok képezték, melyek helyzetét az új, 1:100-as 
felmérés rajzlapjaira átszármaztattuk.

A térképezés első lépéseként a sokszögpontok kö
zött (speciális állványzat segítségével) mérőzsinórt húz
tunk ki, melyen két méterenként kis, sorszámozott 
jelzőzászlókat függesztettünk fel (9. ábra). E zászlócs
káktól jobbra és balra teleszkópos mérörúddal ill. 
(szükség esetén) 20 méteres mérőszalaggal bemértük a 
járatok kontúrvonalál, a járdaszegélyeket, a barlangi 
patak partjának nyomvonalát, és az így nyert adatok 
alapján a hordozható rajzasztalon felfektetett A/l méretű 
milliméter-papírra megrajzoltuk ezen objektumok 1 : 100 
méretarányú mását. A térképrajz vázát tehát a járatkontúr, 
a betonjárda és a Styx-patak alkották.

Következő lépés a térképi tartalom egyéb 
(korábban felsorolt) elemeinek bemérése és a méréssel 
egyidejű felrajzolása. Helyzetüket részben az un. ortogo
nális síkrajzi felvételezés módszerével (közvetlenül a 
mérőzsinórtól történő méréssel), részben a geodéziában 
alkalmazott mérőasztalos rajzolással végeztük. Az előbbi 
ott volt alkalmazható, ahol az ábrázolandó tereptárgyak a 
mérőzsinórtól 8 méternél nem voltak messzebb (ezek ui. a 
teleszkópos mérörúddal még elérhetők voltak), az utóbbi 
pedig a távolabbi területek rajzolásánál került előtérbe.

A tágasabb járatszakaszokat a barlang középvo
nalával párhuzamos helyzetű, két-három darab, 5-10 
méter széles pásztára kellett osztani, mert ennél szélesebb 
sáv már kellő pontossággal egyidejűleg nem volt belát
ható, ill. lerajzolható.

A bemért tereptárgyak alakját, ill. térképi jelét 
helyzetük megállapítása után azonnal, végleges formában 
megrajzoltuk. E felvételezés előnye, hogy nem ad lehető
séget az utólagos (irodai) térképrajzolás során óhatatlanul 
előforduló tévedésekre, továbbá „automatikusan" felhívja 
a figyelmet a még hiányzó, feltérképezetlen „fehér föl



tokra”, így semmit nem kerülhet a térképre utólag, emlé
kezetből.

A nagyobb tereptárgyak (kidőlt cseppkövek, om- 
ladéktömbök stb.) alakját további kiegészítő mérésekkel 
pontosítottuk: először bemértük és a térképen azonnal 
bejelöltük legmagasabb vagy (adott esetben) legjelleg
zetesebb pontjukat, kompasszal és mérőszalaggal meg
határoztuk főbb idomvonalaik irányát ill. hosszúságát, 
majd megfelelő árnyékolások, lineáris és felületi térképi 
jelek alkalmazásával megjelenítettük alaprajzukat.

Teleszkópos mérörúddal meghatároztuk az egyes 
barlangszakaszok magasságát, amit a térképen a mérés 
helyére vonatkozóan feltüntettünk.

Az alaprajz felvételével párhuzamosan, átlagosan 
30-50 méterenként keresztszelvényeket készítettünk. 
Kontúrvonalukon túl grafikus ábrázolásmóddal megjele
nítettük a szelvényekben látható jellegzetesebb barlangi 
formákat: cseppköveket, sziklatömböket, tavakat stb. Az 
alaprajzhoz hasonlóan a keresztszelvények is 1:100 
méretarányban készültek, éspedig teljes egészében a 
mérésekkel egyidejűleg, a barlangban rajzolva.

Mind az alaprajz, mind a keresztszelvények tar
talmának kialakításánál szem előtt tartottuk azt az igényt, 
hogy a térkép szemléletes képet nyújtson a barlangi 
formakincsről, mindenek előtt szpeleológiai és karszt
morfológiai értékeiről. Ennek érdekében (a barlangtérké
pezésben úttörő módon) az egyes járatszakaszok arculatát 
meghatározó képződményeket nem pusztán szimbolikus 
értelmű jelkulcsukkal, hanem alakzatainak művészi 
grafikával kifejezett képével is érzékeltettük. Ezen új 
ábrázolásmód különösen a keresztszelvényeken szembe
ötlő. Erre azért is szükség volt, mert számos képződmény 
— helyzeténél fogva — teljes egészében nem fényképez
hető le, grafikus bemutatásának azonban nincs akadálya.

A végleges tisztázati rajzok természetesen a kül
színen, irodai munkaként készültek. Ehhez azonban már 
további "tartalmi" munkára nem volt szükség, mert e 
munkafázis csupán a föld alatt felvett piszkozati rajzok 
változtatás nélküli átmásolását jelentette A/l méretű 
pauszpapírokra. E térképlapok 50%-os, nagypontosságú 
kicsinyítése szolgáltatja a barlang atlaszának egyes 
térképszelvényeit (10. ábra). A jósvafői szakasz összesen 
34 db A/l méretű rajzon fért el, melyek kicsinyítés után 
A/3-as formátumot kaptak.

Maga a térképezés a Baradla tekintélyes méretei 
miatt igen lassan haladt. A jósvafői rész felmérése 
mintegy 70 (napi tíz órás) munkanapot foglalt le, melyhez 
további, kb. 30 munkanap járult a tisztázati rész elkészí
téséhez. A munkálatokat nyáron, egy-egy hónapos expe
díció keretében folytattuk.

A térképezést Szunyogh Gábor oki. bányamérnök 
vezette, figurámként közreműködtek Borzsák Sarolta és 
Horváth Éva egyetemi hallgatók. Az alaprajz elkészítése 
Szunyogh, a keresztszelvények felvétele Borzsák nevéhez 
fűződik.

Szunyogh Gábor, Dénes György és Kubassek János 
megbeszélése Jósvafön

Befejezésül szeretnék köszönetét mondani Dr. Dé
nes György tanítómesteremnek, aki bár e munkálatokban 
személyesen nem vett részt, közvetetten mégis hozzájárult 
e feladat sikeres elvégzéséhez, hiszen indított el 1966-ban 
az általa vezetett aggteleki térképész expedíción 
szpeleokartográfusi pályámon.
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TérképjeleklJelkulcs

A térképlapon (térképi tartalommal) 
ábrázolt járatszint kontúrvonala

Az ábrázolt járatszínthez képest alsó 
járat kontúrvonala

Az ábrázolt járatszinthez képest felső 
járat kontúrvonala

Hullámkagy lókkal megtört felületű járat 
kontúrvonala

Benyílókkal tagolt, szaggatott oldalú 
járat kontúrvonala

Gömbüstökkel tagolt járatoldal 
kontúrvonala

Hasadozott oldalú járat kontúrvonala

Omladékos járatoldal kontúrvonala

Terméskőből rakott járatoldal kontúrja

Idomköből épített járatoldal kontúrja

Öntött betonból készített járat kontúrja

Keresztszelvények nyomvonalának 
metszéke a járatkontúr vonalán

1. ábra. A járatkontúr jelei

~>

Közel sík felületű (egyenletes) rézsű

Kúp alakú rézsű

Tölcsérszerű rézsű

Meredek, sziklás terület

Korróziós ("medvekarom-nyomos") 
vályúkkal tagolt lejtő

Hullámkagylókkal borított terület

Agyag- vagy sziklagerinc

ábra A járatok oldallej tőin előforduló formaelemek 
jelei

Határozott, a járatszakasz arculatát 
befolyásoló függőleges letörés, 
tereplépcső

Alárendelt szerepű, max. 20-30 cm 
magas tereplépcső

Hullámkagylós felületű letörés

Benyílókkal és tarajokkal tagolt letörés

"Medvekarom-nyomokkaP' tagolt 
letörés

Mélybe vezető kürtő

Magasba vezető kürtő

Ugrásszerűen változó magasságú 
főteszakaszok elválasztó vonala

3. ábra. Függőleges letörések formaelemeinek jelei

112



Sziklás járattalp (fehéren hagyott térképi 
felület)

Agyagos vagy homokos járattalp

Kavicsos homok

Homokos kavics

Kőzettörmelékkel kevert agyag vagy 
homok

Törmelékes járattalp

Hullámfodrokkal borított homokos
iszapos járattalp

4. ábra. A barlang oldalrézsűinek és járattalpának 
anyagminősége

Omladéktömbök

Kisebb (15-20 cm-nél vékonyabb) 
állócseppkö

Nagyobb (15-20 cm-nél vastagabb) 
állócseppkő

Cseppkőcsoport 

Cseppkölefolyás 

Ferde cseppkő

Kidőlt cseppkőoszlop

6. ábra. A barlangi formakincs jelentősebb egyedi 
elemeinek jelei

Barlangi patak vizével fedett terület 
normális vízállás esetén

Barlangi tó vagy vízzel kitöltött 
medence

Barlangi víznyelő

Alsó járat vízfelülete

Valamilyen sziklatömb vagy híd alatt 
elbúvó patak vizének felülete

Víz alatti gödör, kottyantó

5. ábra. Vízzel borított felületek jelei

Barlangjárat belmagassága

A számmal jelzett pont magassága a 
járat talpszintjéhez viszonyítva

A nyil kezdőpontjához viszonyított 
relatív magasság vagy mélység

A vezetett barlangtúrák állomásainak (a 
barlangban táblákkal jelzett) számai

Falra felfestett számok

Térképezési sokszögpontok helye és 
sorszáma

Betonjárda dőlésiránya enyhe, meredek 
és igen meredek járdák esetében

Természetes lejtő dölésiránya

Ismeretlen vagy feltérképezetlen 
járatszakasz kezdete

7. ábra. A térképlapok névrajzi elemei
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Betonjárda

Betonjárda betonszegéllyel

Betonjárda terméskőből rakott 
szegéllyel

Terméskő-falazattal alátámasztott járda

Terméskőből készült támfal, pillér vagy 
falazat

Terméskőből készült hídpillér 

Betonhid 

Betonlépcsők 

Agyagba vágott lépcsők 

Agyagból kiemelkedő lépcsők 

Terméskő-lapokból kialakított lépcsők 

Agyagban kitaposott ösvény

8. ábra. Nem természetes eredetű objektumok jelei

Agyagba taposott lépések 

Betonlapok 

Gerendák, deszkák 

Hangszóró 

Reflektorok

Reflektorok rejtő—árnyékoló falazata

Elektromos elosztó- ill. kapcsoló- 
szekrény

Nyomógombos kapcsoló 

Terméskőből készült kábelburkolat 

Csővezeték

Olajszivattyú és olajtartály 

Kapu vagy ajtó, nyitási iránnyal
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