
GALLI LÁSZLÓ:

A GEOLÓGIA ÉS HIDROLÓGIA SZEREPE A MÉRNÖKI 
GYAKORLATBAN.

A földkéreg legfelső 30—40 m éteres rétege, talajvizeivel együtt, 
a legújabb időkig mostohagyermeke volt m inden tudom ánynak. 
A m érnököt e rétegből csak az egyes építkezésekkel kapcsolatos kis 
terület érdekelte, a geológia pedig általában csak á mélyebb rétegeknél 
kezdődött. Az utolsó évtizedekben azonban erősen megváltozott 
a helyzet. Az egyes országok lakosságának nagy szaporodása és 
az életigények rohamos megnövekedése m indinkább kívánatossá 
tették m inden emberi gazdálkodásnak nemcsak a  term észet szeszé
lyeitől való függetlenítését, de a természet által adott lehetőségek 
minél nagyobb mértékű kihasználását is. így nagyon sok mező- 
gazdasági és vele kapcsolatos m űszaki feladat korszerű megoldásához 
szükségessé vált a  felső talajrétegek és a velük szervesen összefüggő 
talajvizek minél szélesebb körű és alaposabb megismerése is.

A nagyobb területre kiterjedő vizi létesítmények, az öntözések, 
a hajózócsatornák, a  vízellátás kérdéseivel kapcsolatban önálló 
tudom ánnyá fejlődött a földtani felépítésnek és a vele összefüggő 
talajvízmozgásnak a közvetlen gyakorlati célokat szolgáló kutatása, 
a műszaki geológia és az egyes építmények megvalósításával és külö
nösen ezek 'alapozásával kapcsolatban, az egyes talajrétegek fizikai 
és mechanikai tulajdonságainak vizsgálata, a talajm echanika.

E két különálló, de egymással összefüggő tudom ánynak jelen
leg nem az eszközeit és a módszereit kívánom megismertetni, hanem  
azokat a gyakorlati kérdéseit, melyekre választ kíván adni és azokat 
az új szempontokat és összefüggéséket, melyekkel a talán  m érnöki 
szempontból elméletinek látszó tudományoknak, a geológiának, 
a hidrológiának, a meteorológiának stb. az eredményeit kívánja úgy 
átértékelni, hogy azok a gyakorlati m érnök részére közvetlenül 
felhasználhatók legyenek.

A m érnököt érdeklő felső talajrétegben minden kérdés, legyen 
az országos vonatkozású, vagy csak egészen kicsi, helyi jellegű, a víz 
körül forog. Műszakilag összefoglalva: a mérnök részére, ameddig 
nincs víz. nincs komoly feladat és a nehéz kérdések mindig akkor
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m erülnek fel, ha valahol a talajvizeket is figyelembe kell venni. 
Minden m űszaki talajprohléma tehát a víznek a kérdése és ezért 
az fegész műszaki geológia és talajm echanika is csak eszerint foglal
ható össze.

A vízzel kapcsolatos legelső nagy kérdéscsoport az ország víz- 
háztartását öleli fel, m ert egy egész országra kiterjedő egységes 
és tervszerű vízgazdálkodás helyesen és jól nem oldható meg 
a talajvizek számbavétele és mozgásuknak ismerete nélkül. Ma pedig 
Magyarországon ebből a szempontból még nagyon kevés adat van 
feldolgozva.

Nem tudjuk, összesen m ennyi víz ju t az ország területére és mi 
történik azzal? A kívülről befolyó vizek, a csapadék, a párolgás, 
a növények vízfelhasználása és a kifolyó vizek között milyen 
az összefüggés? Milyen a vízügyi egyensúly, növekedik vagy csökken-e 
talajvizeink szintje vagy ha egyensúlyban van, milyen törvény
szerűség szerint? Nem tudjuk biztosan: önálló és egymástól füg
getlen-e az ország egyes pontjainak a vízháztartása, értve alatta azt, 
hogy m indenütt csak a helyi csapadék és a párolgás, illetve a növé
nyek vízfelhasználása az, ami szabályozza a talajvíz szintjét, vagy 
van-e oldalirányú áram lás is, tehát összefügg-e a talajvízjárás 
az egész országban, vagy megoszlik egymástól független földalatti 
vízgyűjtő területek szerint? Ezenkívül egy-egy vízgyűjtő területen 
belül hogyan mozog a víz, vannak-e egymástól elhatárolható, külön
álló vízfolyások, földalatti folyók, tavak és milyen ezek vízjárása? 
És még szám talan m ás kérdés, melyekről ma még semmit nem 
tudunk, m ert a földalatti Magyarországot, m int egy ismeretlen föld
részt kell még felfedeznünk.

De m int m inden felfedező út előtt, felmerül itt is két alapvető 
kérdés. Az egyik az, hogy érdemes-e ezt az utat egyáltalában végig
járnunk, a másik púdig az, hogy legalább az út megkezdéséhez van-e 
m ár elegendő felszerelésünk, van-e m ár elég tudományos eszközünk 
és módszerünk arra, hogy ezen az úton eredményesen megindul
hassunk? E két kérdésre szeretnék a továbbiakban választ adni.

Az első kérdés szempontjából az eddigieket összefoglalva lát
hatjuk: csak a talajvízjárás és a talajvízmozgás ismeretének birtoká
ban van rem ény nemcsak az ország vízhasznosítási lehetőségeit teljes 
egészében felmérni és pontosan m eghatározni, de a legtöbb vizi 
építkezésünk helyes vagy helytelen, gazdaságos vagy gazdaságtalan 
módját megállapítani és a jövőre a  legjobb lehetőségeket kiválasztani.

Belvízmcntesítő hálózatunknál, az egyes összefüggő hálózatok 
határait a földalatti vízgyűjtőterület, az egyes csatornák helyes 
nyomvonalát, a földalatti vízválasztó és vízvonulatok is befolyásolják 
és a talajvízjárás ismeretében valószínűleg a mainál sokkal hatáso
sabban lehet majd az övcsatorna hálózatunkat is kifejleszteni.

De igen nagy jelentőségű a talajvízmozgás ismerete a folyó
csatornázás és a mesterséges viziutak létesítésénél is. Folyómedreink 
talajának vízjárásáról ma nem tudunk semmit, nem tudjuk, a meder
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melyik szakaszán veszít vizet a folyó és melyiken nyer, de nem 
tudjuk azt sem, hogy milyen a meder anyagának és környezetének 
víztároló és árvízkiegyenlítő képessége, vagy a folyók vízjárása milyen 
összefüggésben van a talajvizekkel és különösen a kis és középvizek 
mennyiben táplálkoznak a talajvízkészletből és az árvizek mennyiben 
növelik azokat.

De a talajvízjárás ismerete, esetleg kiegészítve az artézi kutak 
feldolgozásának eredményeivel is, több városunk és községünk ren
dezési terveinek elkészítésénél is nélkülözhetetlen De ugyancsak 
alapvetően fontos a városok és községek ivóvízellátásával kapcsolat
ban a vízbeszerzési kérdések megoldásánál és nem  kevésbé a szenny
vízkezelés lehetőségeinek meghatározásánál.

De legnagyobb jelentőségű hazánkban a talajvízjárás ismerete 
az öntözések szempontjából.

Miután az ország bárm ely vidékén folyóinkban nem áll bárm ikor 
kellckmennyiségű kiöntözhető víz a rendelkezésünkre és ami rendel
kezésünkre áll azt is csak nagy befektetéssel, hosszú évtizedek m un
kájával és csak egyes meghatározott területeken tudjuk majd fel- 
használhatóvá tenni, öntözéseinket az ország bárm ely helyén, akár
milyen kis különálló területen is és gyorsan, csak talajvizeink fel 
használásával, kutakból lehet rem ényünk megvalósítani. És mivel 
a földreform után gazdasági lehetőségeink legnagyobb részben attól 
függenek, tudunk-e gyorsan öntözést létesíteni ott, ahol erre az igé
nyek jelentkeznek és az egyéb termelési adottságok is megkívánják. 
Magyarországon a talaj és talajvízkutatásnak, a műszaki geológiának 
és a talajm echanikának, az öntözés kérdései jelölik meg a legfonto
sabb feladatát. ,

A felsorolt különböző tárgyú hidrológiai vonatkozások azonban 
nem is függetlenek egymástól. Nincs önálló folyószabályozás, belvíz- 
mentesítés vagy öntözés akár folyóból akár kutakból, m ert az ország
ban az összes vizek, úgy a felszíni vízfolyások, mint a talajvizek, a 
talajrétegziődéstől függően, nagyobb területen is szerves összekötte
tésben állhatnak egymással. Ha tehát az egyiket valami módon meg
változtatom. ez feltétlenül kihatással lesz a másik viselkedésére is.

Nagyon sokszor figyelembe nem vett és különösen nálunk 
nagyon fontos összefüggés ez. Más országokban, melyeknek a sorsa 
nincs annyira összekötve a vízzel, kevésbé lényeges ez az összefüggés 
m ert a talajvizeknek bármilyen változása legfeljebb egy többlet- 
kiadást vagy csak egy ríj védekező m unkát jelent. Életbevágóan 
fontos azonban nálunk, hol minden fölöslegesen elszivárgó víz 
és a talajvizeknek m inden előre nem látott változása m ár megélhetési 
lehetőségeinket is erősen befolyásolja, hol amúgy is minden eszközt 
és a tudom ány m inden lehetőségét meg kell ragadnunk ahhoz, hogy 
vizeink legészszerűbb kihasználásával az országnak megélhetési lehe
tőségét és jövőjét biztosíthassuk.

Szeretném ezeknek az öszefüggéseknek a lényegét két gyakorlati 
példával jobban megvilágítani.
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Eddigi megfigyeléseink és vizsgálataink szerint a Tisza m edré
ből a záhony—tokaji szakaszon valószínűleg nagyobb mennyiségű 
víz szivárog el és talajvízként áramlik a Berettyó—Körös-völgy felé. 
Pontos ú tját és sorsát még nem ismerjük, de lehetséges, hogy valahol 
a Kunság vidékén újból visszakerül a Körös vagy a Tisza medrébe.. 
Kérdés, ha ezt a vizet útközben a Nyírségben mint talajvizet nagyobb 
mennyiségben kiöntözzük, nem fog-e ez a vízmennyiség a hódmező
vásárhelyi tiszai öntözésnél m ár számottevő vízhiányt okozni?

Egy másik kérdés: Mi lesz a Kunságban a belvizekkel akikor, 
ha elkészül a Tisza-csatornázás és a mai tiszai középvízzint állandó 
jelleggel helyenként több m éterrel is felemelkedik? A felső szakaszon 
a nagyabb és főleg állandó vízmagasság m iatt nemcsak több víz 
szivároghat el a mederből, de a  geológiai adottságoknak megfelelően 
más szakaszokon is veszíthet m ajd vizet a meder, a talajvíz-áramlás 
téhát erősen megnövekedhet, ezzel szemben az alsó szakaszon az itt 
is m indenütt magasabb vízállás m iatt a talajvíz sehol nem tud 
visszatérni a mederbe, visszaduzzad tehát a talajba és esetleg a bel- 
vízmentesíés és a Körös—Berettyó-szabály ozás terén okoz majd 
újabb problémákat. Lehetséges az is, hogy a Tisza vízszínének meg
emelése talán jofobra-balra csak egy-két km  távolságon emeli fel 
a 'talajvizet és a távolabbi környéken a talajvízszíntekben semmi 
változás nem fog jelentkezni. Bizonyosat állítani ma m ég senki nem 
tud és éppen azt akarja  ez a két példa megvilágítani, hogy a felső 
talajrétegek és a talajvízmozgás ismerete nélkül a nagyobb arányú 
vízi létesítmények tervezésénél mennyire bizonytalan alapokon 
állunk. De rávilágít egyúttal a rra  is, hogy milyen szempontok 'szerint 
kell a geológia és a hidrológia eredményeit feldolgozni, hogy azok 
a gyakorlati cél részére is használhatók legyenek.

Ugyanebből a tárgykörből egy más irányú és más természetű 
példa is felemlíthető:

Székesfehérvár, egyik legrégibb városunk, annakidején védelmi 
szempontok m iatt .egy mocsárból kiemelkedő félsziget csúcsára 
települt. A hajdani mocsár vizenyős területével és rossz altalajával 
még m áig is féliköralakban veszi körül a várost úgy, hogy annak 
fejlődése csak a magasabb földnyelv mentén, a városközponttól 
állandóan távolodva lehetséges. Még így sincs azonban megvédve 
a belvizektől, m ert a Vértes hegység lejtőiről lefolyó vadvizek, 
különösen hirtelen hóolvadáskor és az őszi esőzések idején, nem
csak a hajdani mocsár területén tesznek lehetetlenné minden 
települést, hanem  még a magas területeken is, m int 1941-ben, 
árvizeket okoznak.

A város m ár évszázadok óta küzd a víz ellen, ásatja a különböző 
vízlevezető csatornákat, de teljesen eredménytelenül, m ert ma is sok 
helyen az üres csatorna mellett egy-két méternyire, egy ásó- 
nyom nyira ott a talajvíz.

Ezen a területen tehát nem lehet a víztelenítést egyszerűen nyílt 
csatornákkal megoldani, mert a talajvíznek valószínűleg itt nemcsak
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egyszerű oldalirányú áram lása van, hanem útját valószínűleg más 
törvényszerűség is befolyásolja.

Ezeknek a m agyarázatára meg kell vizsgálni milyen a víz útja 
magában az egyes rétegekben. A víz mozgásával kapcsolatban eddig 
az volt az általános felfogás, hogy a vizet a talajban m inden esetben 
csak a reá iható külső erők, a  gravitáció, a hidrosztatikai nyomás 
tartják  mozgásban és útjának irányát csak ezeknek az erőknek és 
a talajszemcsék közötti súrlódási ellenállásnak az eredője határozza 
meg. Az újabb kutatások azonban a víz mozgásában m ár más erők, 
bizonyos kémiai és fizikai hatások következtében fellépő belső erő
ket, a kapilláris erőt és a finom szemcséktől függő ozmózis nyomást 
is figyelembe veszik bizonyos esetekben, m int a mozgás okozóját. 
A kérdés még nincs teljesen tisztázva, bizonyosnak látszik, hogy 
ezek az erők a legkisebbek vagy teljesen elenyészők a durva 
homokos-kavicsban és a legnagyobbak a vályog és 'homokos-vályog 
rétegekben. Itt sem nevezhetők nagyoknak, de ha a talajvízre ható 
természetes külső erők kicsinyek, viszonylag erősen érvényesülnek.

Nálunk, ahol talajrétegeink nagyrésze éppen vályog és homokos- 
vályogból áll és Alföldünkön a  talajvíz lejtése, a hidrosztatikai 
nyomás is nagyon kicsi, valószínűleg nagyon sok esetben ezekkel 
az erőkkel kell számolnunk.

Ezek a tálajfizikai megállapítások bár csak elméleti jelentő
ségűnek látszanak, nagyon gyakorlati kihatással is vannak. Abban 
az esetben, b a  a vízmozgás okozójának csak a gravitációt tételezzük 
fel, a talajvíz felszínének a rétegvonalaiból következtethetünk a víz 
folyási irányára is, de a másik esetben, a víz lejtőn felfelé is 
mozoghat, tehát folyási irányára felszínének alakjából következtetést 
vonni nem lehet.

E kitérő u tán  visszatérve Székesfehérvár vízügyi kérdésére, 
valószínűnek látszik, fhogy ott is hasonló jelenségek érvényesülnek. 
Tehát az átnedvesedéshez nemcsak a hajdani mocsár lefolyástalan 
medencéje játszik közre, hanem  a mélyedést kitöltő anyagnak, több 
métert is kitevő vízfelszívó hatása is, úgy, hogy e területen m ár nem 
is oldalirányú vízmozgással, hanem  egyedül csak alulról felfelé ható 
telítéssel számolhatunk. A terület közepén ásott lecsapoló csatornák
kal téhát, mint azt a  gyakorlati eredm ény is m utatja, nem  sokat 
segíthetünk, m ert a terület víztelenítését csak a mocsár vízzáró fene
kének, de különösen a mocsár peremének felkutatásával, annak 
geológiai feltárásával, övcsatorna létesítésével vagy egy földalatti 
terelőgáttal oldhatjuk meg.

E két példa kívánta érzékeltetni azokat a célokat és feladatokat, 
melyeknek elvégzésélhz m ár nemcsak a mérnöki ismeretek, de a  geoló
gia és hidrológia, valam int a talajm echanika felhasználása is szükséges.

Kérdés a továbbiakban az, hogy vannak-e m ár ezeknek a tudo
m ányoknak olyan kutató módszerei és eljárásai, melyek a felsorolt 
kérdések gyakorlati megoldására is alkalm asak?

Ezek tárgyalása előtt azonban, az előbbi két példa sajátos
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feladatán kívül, a pontos kutatási célokat általánosabb össze
foglalásban is meg kell határozni. Nagyon szétágazó és igen külön
böző célok összefoglalására kell tehát egy olyan kifejező form át 
találni, mely úgy a nagyabb arányú országos vízháztartási kérdések, 
mint az em lített példák különálló kisebb céljai m eghatározására is 
egyformán alkalmas. Ez az összefoglalás véleményem szerint csak az 
ország talajvíz-járását valamilyen térképi ábrázolásban összefoglaló 
eljárás lehet, m ert csak térképekben fejezhetők ki egyöntetűen bá r
milyen célra úgy a talajvíz mozgás lehetőségei, m int a tényleges 
talajvízjárás törvényszerűségei is. Ily módon az egész kutatási célt 
és feladatot is talajvíz-térképek megszerkesztésére lehet gyakorlatilag 
leegyszerűsíteni.

Kell egy térkép, mely feltűnteti az egyes rétegek vízvezető
képessége szerint kialakult képletes földalatti hegyeket és völgyeket, 
a vízgyűjtőterületeket, az esetleges földalatti tavak, folyók helyét, 
mélységét és kiterjedését, megjelölve azt, hogy az egyes helyeken 
müven a vízjárás és melyek azok a külső természeti tényezők, 
a csapadék, a’ folyóvizek, a  karsztvizek stb. melyek ezt a vízjárást 
befolyásolják. E térkép tehát, hidrogeológiai alapon a  víz földalatti 
útjának csak a lehetőségeit. tünteti fel és magát a  vízjárást egy 
hozzátartozó táblázat foglalja össze. E táblázatnak tartalm aznia kell, 
a csapadék és a külső vízviszonyok egybevetésével az egyes helyek
nek a földalatti vízgyűjtőterületek szerint kialakult vízjárását.

A térképek és a táblázat m űködése csak képzeletbeli példával 
magyarázható. Például: A Duna—Tisza-közén valószínűleg van 
az ős-Dunának délkeleti irányba húzódó több elhagyott és beteme
tett medre, mely több vizet vezet m int a környezete. Helyük és h a tá 
raik, kanyarulataikkal, esetleges vízzáró szigeteikkel, bujtatóikkal 
vagy legyezőszerű elvékonyodásukkal a térképen ki vannak jelölve. 
A táblázatból kivehető: ha a budai hegység karsztvizének szintje, 
vagy a Duna vízszine egy bizonyos magasságot elér, a földalatti 
folyó valamelyik helyén egy bizonyos idő múlva milyen talajvíz- 
magasság lesz várható. De ugyanerről a térképről az is leolvasható, 
hogy ennek a földalatti folyónak a vízgyűjtő te rü le te 'a  Mátra déli 
lejtőjére is kiterjed-e és az is, hogy az ott leesett és leszivárgott 
csapadék milyen mértékkel és mennyi idő múlva változtatja meg 
valamelyik szakaszának vízjárását. '

De szükséges ez a térkép máskép csoportosított adatokkal is: 
egy hidrológiai térkép formájában, melyről az olvasható le, hogy 
egy adott helyen milyen mélységű és vastagságú a vizet legjobban 
levezető réteg és milyen vízvezetőképességgel lehet e rétegben a víz
mozgást számításba venni.

Ilyen, vagy hasonló térképek megszerkesztése tehát a cél 
és ennek figyelembevételével a talaj és talajvíz kutatás módszerei is 
meghatározhatók.

Három csoportba lehet az összes kutatási m unkát szétválasztani.
Egyik csoportba tartoznak azok a m unkák, melyek a hidro
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geológiai térképek elkészítését tartva szem előtt, csak a víz útjának 
a lehetőségeit igyekeznek m eghatározni, egy másik csoportba azok, 
melyek a hidrológiai térkép elkészítésére m ár a ténylegesen mozgó 
víz helyét, haladási irányát és gyorsaságát határozzák meg és egy 
újabb csoportba pedig azok a talajkém iai és fizikai vizsgálatok, 
mellyek egyrészt a másik két csoport m unkáját vannak hivatva egy
mással összefüggésbe hozni, másrészt pedig az egyes építkezéseknek 
a talajjal és a talajvízzel kapcsolatos helyi jellegű igényeit igyekez
nek kielégíteni.

Az első m unkacsoport tulajdonképpen geológiai felvétel, mely 
azonban a geológia eddigi szempontjaitól lényegesen eltér abban, 
hogy a feltárt összes rétegeket nem származásuk szerint, hanem 
vízvezetőképesség szerint csoportosítja. E munkához az összes réteg- 
féleségeket a nemzetközi M ünz-féle víznyelőképességi beosztáshoz 
hasonlóan, tíz vízvezetőképességi csoportba kell beosztani. A nulla 
csoport a vízzáró finom agyagot, a tizes pedig a durva homokos- 
kavicsot jelentse. Ezt a  csoportosítást, mivel ez még nem  történhet 
meg valami számszerű vizsgálati módszerrel, legalább becsléssel 
kell elvégezni, m ert így, ha hibákkal és eltérésekkel is, de az eddigi 
meghatárazásoknál sokkal alkalm asabban lehet nemcsak az. egyes 
építkezéseknél, de különösen a nagyobb területre kiterjedő pontosabb 
kutatás megindításánál, a feltétlenül nélkülözhetetlen általános vízügyi 
tájékoztatást megadni.

Természetesen ebben a geológiai felvételben az általános geo
lógiának csak annyiban lehet szerepe, amennyiben tudományos 
eszközeivel és földtörténeti ismereteinek birtokában az egyes rétegek 
azonosságát és összefüggéseit, valószínű dőlési irányát, vetődéseit 
és törésvonalait, valamint egyéb tektonikai és morfológiai viszonyait 
meg tudja állapítani.

Ilyen geológiai felvétellel készíthetők m ár gyakorailti célra is 
használható hidrogeológiai metszetele és ' térképvázlatok, melyekről 
a víz útjának a lehetőségei és valószínűsége m ár megállapíthatók.

A víz tényleges helyének és mozgásának megállapítása, ezekből 
a hidrogeológiai térképekből kiindulva, m ár egy m ásik m unka
csoportnak, a hidrológiának a feladata.

Ennek a  kutatási eszközei m ár m ás természetűek. Legelső- 
Sorban a tailajvízmérö kutak  vízjárási adatait dolgozza fel a szokásos - 
talajvízrétegvonalas, vagy m űnyelven hidroizohipszás módszerrel, 
vagy egy-egy kútsoron keresztül levonuló vízszinemelkedések vizs
gálatával, vagy a különböző vidékek csapadékviszonyai és a kutak 
vízsziningadozásai közötti összefüggések, vagy a folyók melletti 
kutak és a folyó vízjárása közötti kapcsolatok keresésével.’ De lehet 
ma m ár a kutak vizének pontos kémiai analízisével is keresni 
az összefüggést és ugyancsak sok minden megállapítható a folyóknak 
és a csatornáknak két-két következő - keresztszelvényéh, a különböző 
vízmagasságok mellett m ért vízmennyiségéből is. Egyes belvízmente
sítő és öntözőműveink különböző irányú csatornáinak vízjárási
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viszonyaiból és 2} csapadékviszonyok összevetéséből a területre 
áram ló földalatti vizeli irányát és sebességét is meg lehet határozni.

Van ennek a kutatásnak nemzetközileg megállapított eljárása 
is: az egyes kutak próbaszivattyúzása által kapott kútvízhozamok 
rétegterves form ában való feldolgozása.

Nem célom most ezeknek a vizsgálatoknak a részleteibe bele
merülni, m ert m ár az eddigiekből is látható, hogy vannak eszközök 
bőven arra, hogy ilyen nagyobb arányú kutatás ne csak elindítható, 
(le — ha talán évtizedek múlva is —- eredményes is 'legyen.

A vizsgálati módok közül legutolsónak m aradt a két első cso
port eredményei közötti összefüggés ismertetése: a  talajfizika. Ez 
m ár nemcsak a talajvíz-kutatásnak szolgál eszközéül, hanem  mint 
talajm echanika, m ár önálló céllal és feladatkörrel is rendelkezik. 
Mielőtt azonban bárm ilyen tárgyalásába is belekezdenénk, szükség 
van arra, hogy a körülötte kialakult nagyon sok téves fogalmat tisz
tázzunk, m ert nagyon sokan vannak, akik a talajm echanikát csak 
tudományos játéknak és sokan viszont csalhatatlannak tekintik. Az 
igazság, m int mindenütt, itt is a középúton van.

A talajm echanika az összes mérnöki tudományok között a leg
fiatalabb, alig 25 éves tudomány, mely fejlődőben van. Sok hiábavaló 
kísérletezés után felismerte a talajjal kapcsolatos m ajdnem  m inden 
m űszaki igénynek az elvi összefüggéseit és megállapította a törvény
szerűségeket, de nagyon sok irányban hiányzanak még azok a rész
letm unkák és főleg gyakorlati vizsgálatok, melyekkel az elvi össze
függéseket számszerűen is ki tudja fejezni. Ez áll elsősorban a talaj 
és a víz viszonyára. Ez a tárgykör a leghátram aradottab, mert 
a talajmechanika fejlődését és erediményeit majdnem kizárólag gya
korlati célkitűzései közben érte el. útépítés, az alapozás
és a növénytermelés talajjal kapcsolatos problémái voltak halá- 
-dásának rúgói és ezek mellett a víz mozgása a talajban csak 
mint mellékkörülmény játszott mindig szerepet. Ezért az ala
pozások vizsgálata, az útépítés talajm echanikája, vagy á töltések 
építésének szükséges feltételei m ár a megfelelő számszerű biz
tonsággal is ki vannak dolgozva, de a vízvezetőképesség, az egyes 
rétegek befolyása a vízmozgásra éppen a Magyarországon előforduló 
vályog és homokos-vályog talajokra, még nagyon bizonytalan gyakor
lati eredményű vizsgálatokból áll. Ez az oka annak, hogy a talajvíz
mozgással kapcsolatos kutatásoknál a vízvezetőképesség megállapítá
sára nem lehet még a  geológus részére számszerű laboratóriumi 
eredményekkel szolgálni.

i A helyzet jelenleg még megfordított, m ert ezen a téren,éppen a 
gyakorlati vizsgálatok eredményeiből kell a laboratórium  részére 
valami következtetést levonni. Ez a viszony kell, hogy megszabja 
nálunk, véleményem . szerint, m inden talajm echanikai kutatás irá 
nyát. Minden talajm echanikai irányú kutatásnak egymással állan
dóan összefüggő két csoportra kell felosztania, egy laboratórium i és 
egy gyakorlatban történő vizsgálat sorozatra. A vizsgálatok súlypont-



já t pedig a természetben történő vizsgálatokra kell helyezni, m ert 
csak így biztosítható az, hogy a laboratórium i kutatás nem szakad 
el a valóságtól és nem téved az öncélúság útvesztőjébe. Egy szegény 
országban egy intézményes laboratórium i kutatásnak  más célja nem 
lehet, m int hogy egy helyen szerzett gyakorlati tapasztalatokat igyek
szik számszerű form ában úgy lerögzíteni, hogy azok később és 
m ásutt ú jra  gyakorlatilag felhasználhatók legyenek.

Ennek az útnak á  módszere a  gyakorlati alapon való adatgyűjtés 
és ennek alapján a laboratórium ban történő talajcsoportosítás. Ezt 
az utat kezdte meg m ár évekkel ezelőtt Lampl Hugó vezetésével az 
Öntözésügyi Hivatal laboratóriuma és ezt a módszert kell a külföldi 
tudományos eredmények szerint állandóan kiegészítve, a  magyar tala
jok megismeréséhez is folytatni. Minden megvizsgált talajról tehát 
egy törzslapot kell kiállítani, mely tartalm azza annak úgy zavart, 
m int zavartalan szerkezetű m intán a laboratórium ban megvizsgálható 
összes fizikai, kémiai, ásványtani és rétegtani tulajdonságait, de ta r
talmazza a réteg természetben megvizsgált és műszaki felhasználá
sánál tapasztalt tulajdonságait is.

Ez a m unka az, mely nálunk is minden nagyobb befektetés 
nélkül, csak a kellő szervezéssel, könnyen elvégezhető, mert minden 
építkezésnél m ár kis költséggel lefolytathatók olyan vizsgálatok, me
lyek eredményeinek tudományos feldolgozásával a laboratóriumi 
vizsgálatok nemcsak ellenőrizhetők, de idővel Magyarországon is biz
tosabb számszerű alapra helyezhetők lesznek.

Az eddigiekben igyekeztem összefoglalni a műszaki geológia 
céljait és feladatát, vázoltam kutató eszközeit és talajmechanikai 
vonatkozásait. Rá kell még térnem  a kutatások beosztására is.

Országunk ma nincs abban a gazdasági helyzetben, hogy olyan 
kutatások terheit viselhesse, melyeknek gyakorlati eredményei eset
leg csak évtizedek múlva fognak jelentkezni. A talajvízmozgásra 
vonatkozó összes vizsgálatokat tehát csak a közvetlen, azonnali 
eredménnyel bíztató céllal — a kutakból való öntözések lehetőségei
nek feltárásával lehet megkezdeni. Ebben az irányban kell elkezdeni 
a m unkát minden eszközzel előbb egy kis területen olyképpen, hogy 
a kutatások eredményei alapján ezen a területen rögtön az öntözés 
lehetősége meghatározható legyen. A munkaközben szerzett tapasztala
tok alapján, a jelentkező öntözési igények szerint továbbhaladva, lassan- 
lassan az egész ország talajvízjárása is felderíthető lesz.

Előadásom tudományos részét ezzel be is fejeztem.
A továbbiakban örömmel beszámolhatok arról, hogy ezek a 

kutatások m ár megindultak.
Az Öntözésügyi Hivatal m ár tavasszal megkezdte a Felső-Tisza víz 

járása és a talajvizek közötti összefüggések vizsgálatát, a Földműve
lésügyi Minisztérium Vízügyi Műszaki Főosztálya pedig, karöltve a
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Földtani Intézettel éppen ezen a héten indítja meg Kecskemét kör
nyékén a kutakból való öntözések kutatásának előmunkálatait, hogy 
azután augusztusban nagyobb anyagi erővel felszerelve, m inden esz
közzel és a  kutatás összes módszereivel nekiindulva kíséreljék meg 
ezen a vidéken, nemcsak az öntözés lehetőségeinek, de a talajvízjárás 
törvényszerűségeinek kikutatását is.

A Duna— Tisza-csatorna m űtárgyainak talajvizsgálatával kapcso
latban is m indent el fogunk követni, hogy a vizsgálati lehetőségeket 
megragadjuk és minden fúrást meg fogunk szivattyúzni, hogy az 
amúgy is megvizsgált talajrétegekben,a vízvezetőképességre ezáltal is 
gyakorlati adatokat nyerhessünk.

Megindult a laboratórium i gyakorlati talajm echanikai kutatás is. 
A Földtani Intézet m ár felszerelte talajm echanikai laboratórium át, a 
Vízügyi Műszaki Főosztály és a Sió-csatornázási Kirendeltség vezető
sége pedig lehetőséget adott az építkezéssel kapcsolatban elvégezhető 
gyakorlati talajm echanikai vizsgálatokra.

A m unka tehát m inden vonalon megindult. Mint láttuk, nem 
rövid lejárató kutatásról van szó, hanem  hosszú évtizedekre kiter
jedő és igen sok különféle szakember közreműködését igénylő terv
szerű m unkáról, melyet eredményesen csak egy erre hivatott szerve
zet tud m ajd  elvégezni. í

A Földtani Intézet igazgatósága m ár ez év elején készített így  
javaslatot a műszaki geológiai osztály felállítására és ezt a javaslatot 
a Vízügyi Műszaki Főosztállyal és az Öntözésügyi Hivatallal közösen 
a Földművelésügyi Miniszter úrhoz fel is terjesztették.

Ennek a műszaki geológiai osztálynak a céljait és működését, 
valamint a kiépítendő szervezetét kívánom még ismertetni.

Mint azt az előadásom legelején mondottam, a műszaki geológia 
eddig a különböző tudományok között senki földje volt. Egy-egy 
szakaszába — de csak helyi jelleggel —  a talajm echanika hatolt be, 
a többi részén pedig a mérnök a geológustól, a  geológus pedig a m ér
nöktől várta a terület feltárását. E rre a területre pedig — éppen mert 
a két tudomány érintkező felületét képezi — , csak közösen lehet 
behatolni, m ert sem a geológus a mérnök nélkül, sem a mérnök a 
geológus nélkül itt eredményt elérni nem tud.

Ebben a m unkában a  geológusnak kell adnia a tudomány tárgyi 
eszközeit és az átfogóbb kutató szemlélet, a mérnöknek pedig a 
célokat és azokat a gyakorlati szempontokat, amelyek az egész m unka 
irányát határozzák meg.

A feladatokat így szétválasztva az Intézetben, egy geológus veze
tése alatt álló hidrogeológiai osztálynak kell elvégezni a földrajzi és 
geológiai adottságok kivizsgálását, a geológiai felvételek és az átérté
kelés m unkáját. Egy általános m érnök vezetése alatt álló műszaki 
geológiai osztály feladata pedig a m űszaki szempontok feltárása és 
inkább helyi jellegű, az egyes építkezésekkel kapcsolatos kutatási és 
egyúttal adatbeszerző munka.

A műszaki geológiai osztályt ezenkívül ki kell egészíteni egy
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vegyészmérnök vezetése alá helyezendő talajm echanikai és kémiai 
laboratórium m al, mely az országban működő más laboratórium okkal 
állandóan együttműködve végzi a szükséges laboratórium i m unkákat 
és a vizsgálatok szabványosítását.

Az Intézet e három  osztálya képezi a vázát a  talaj- és talajvíz
kutató szervezetnek.

Szükség van azonban e három  m unkacsoport működésének tudo
mányos összehangolására és m unkájának felsőbb irányítására és 
ellenőrzésére is.

Erre a m unkára a Földtani Intézet által javasolt Műszaki Geoló
giai Tanács lenne alkalmas, azonban véleményem szerint valami 
olyan form ában, hogy ez a szerv, m ár a m egalakítandó legfelsőbb 
Vízügyi Tanáccsal is összeköttetésben álljon.

Szükség van a szervezetnek oldalirányú kiépítésére is. Mivel tel
jes egészében gyakorlati összefüggések kereséséről van szó, ebből 
nem kapcsolhatók ki a gyakorlati szakemberek, a kivitelező mérnö
kök, a geológusok és technikusok tudása és tapasztalata sem. Ennek 
a tudásnak és tapasztalatnak az összegyűjtése és felhasználása ugyan
csak a műszaki geológiai osztály feladata. Keresztülvitele az egyes 
felmerülő kérdések .megoldására és az összefüggések felderítésére irá 
nyuló állandó jellegű díjazott pályázatok kiírásával lehetséges. E 
pályázatoknak tárgya azonban ne önálló nagyobb tanulm ányra, ha
nem csak egy-egy felvetett és szigorúan körülírt kérdés rövid és szel
lemes megoldására irányuljon.

Az összes mélyépítéssel foglalkozó intézmények és hivatalok 
közreműködése is kívánatos. Ahhoz, hogy egymás tudását és tapasz
talatát kicserélhessük és az összes m unkát a közös cél szolgálatába 
állíthassuk és közös szempontok szerint járjunk  el, azt javasolom, 
hogy minden hivatalnál és intézménynél, melyeknek érdeke is a 
talajjal és a talajvízzel kapcsolatos problémák megoldása, legyen a 
műszaki geológiai kérdéseknek egy önkéntes előadója, ki a Földtani 
Intézettel állandó kapcsolatban saját hivatalában képviseli a mű- 

x szaki geológia közösen kialakított egységes szempontjait, összegyűjti 
a fellelhető adatokat és amennyiben erre lehetőség van, saját épít
kezéseinél elvégzi azokat a megfigyeléseket vagy vizsgálatokat, me
lyek a közös, nagyobb cél érdekében is felhasználhatók. Ezeknek a 
m unkáknak az eredményeit ugyancsak az Intézet Műszaki Geológiai 
Osztálya gyűjti össze, csoportosítja és hozza nyilvánosságra, mindig 
az adatszerző intézmény megjelölésével.

A nyilvánosságra hozatalra és az egész kutatás, tudományos ered
ményeinek ismertetésére és megvitatására a Földtani Társulat Hidro
lógiai Szakosztályának szervezetét javasolom felhasználni. Ennek a 
szakosztálynak a  működésében részt vesz, állásra és foglalkozásra 
való tekintet nélkül, mindenki, akit érdekelnek a hidrológia kérdései, 
tehát legalkalmasabb arra, hogy a felmerült kérdéseket és az egész 
m unkát a tudom ány legkülönbözőbb szempontjai szerint is meg
vitassa és a tudományos életbe is belekapcsolja.
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Szükség van az egyes szakhivatalok tudásán és tapasztalatán 
kívül a geológia, vízépítés, a talajm echanika országos hírű tudósai
nak állandó segítségére is. A tudományos kérdések feldolgozásában, 
a tudományos irányításban egyaránt nélkülözhetetlen egyetemi taná
raink állandó közreműködése. A m unkában való bekapcsolásukat 
a Műszaki Geológiai Tanács keretében gondolom megoldhatónak.

*

Tudom, hogy m unkám  valószínűleg csak nagyon hiányos és 
talán sok helyen hibás is, de célja nem a pontos tervkészítés, hanem 
inkább a kérdések ismertetése és az érdeklődés felkeltése volt, hogy 
azután közösen alakítsuk ki azokat a célokat, azokat az utakat és azt 
a szervezetet, amellyel országunk jobb gazdasági lehetőségeit és né
pének boldogabb jövőjét elősegíthetjük.

Erősen hiszem, hogy az a magyar kultúrm érnöki kar, mely egy 
évszázadon keresztül a folyók szabályozásával, az ármentesítéssel és 
a belvízrendezéssel mindég lehetővé tudta tenni az ország mezőgaz
daságának a fejlődését, a következő időkben ugyanúgy fogja, most 
m ár más szaktudásúnkkal karöltve öntözéssel és talán a talajvízjárá
sunk szabályozásával a további haladást is elősegíteni.

k
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