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Értekezések.
A liclyszinrajz és földtan viszonyosságáról.

Tóth Ágoston, honvéd-ezredes és osztály tanácsostól.

("Felolvastatott a társ. f. é. apr. 24-én tartott szakgyülésenj
H a a földtani társulat szakemberei előtt értekezést 

bátorkodom tartani, előre ki kell jelentenem, h ogy nem 
mint földtani búvár lépek fel, mi szerénytelenség volna 
tőlem, hanem mint helyszinrajzoló szólok, k i földkérgünk 
külső idomait azon czélból teszi tanulmányozásának tár
gyává , hogy azokat hü képben előállíthassa. Engedjék 
meg, h ogy röviden elmondjam, hogy miképen vezettettem 
a földtan és átalában a természettudományok tanulmá
nyozására, m elyek nem szakmám, hanem csak szakmámba 
vágó, azt előmozdító, sőt meggyőződésem szerint nélkü- 
lÖ2hetlen segéd tudományok. Midőn 1840-ben arról érte
sítettem, hogy 1872. évben Hont-megyébe felvételre ren
deltetni fogok, minden időmet arra szántam, h ogy ma
gam ezen hivatásra kellőleg előkészítsem. Osztönszerü- 
leg  érezvén, hogy az anyagnak az idomra befolyással 
kell lennie, a földtan tanulmányozásához fogtam, de csak 
hamar észrevettem katonai neveltetésem hiányos voltát, 
mert oly tárgyak ra  bukkantam, m elyekről soha semmit 
sem hallottam volt és a gneis, a basalt, a dolomit annál 
kevésbé voltak előttem ismeretesek, mert az anyagokat 
sem ismertem, m elyekből ezek összetevők. A  földtan íg y  
visszavezetett az ásványtanra, ez pedig a vegyészeire és 
én kényszerítve láttam magamat, a czél elérése végett, 
kerülő út után mind a három tudomány tanulmányozásá
hoz fogni.

Némi szorgalommal és kitartással két év alatt sokat 
lehet végezni, és Pasqiialati előadásai a vegyészetből a 
bécsi műegyetemben, Hauer előadásai a  geológiai inté
zetnél és Ilörnes utasítása az ásványtani gyűjteményben 
megvetették az alapot, hogy kellő előkészültséggel me
hettem a felvételre. A  gyakorlat bemutatta, hogy a ta
nulmányok nem voltak feleslegesek és az óta fáradhat- 
lanul folytatom azokat, mert a természetet vizsgálva, azt 
tapasztalom, hogy nem szédelgés azon állítás, mint azt 
sokan bemutatni akarják, miszerint az an yag az idomra
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befolyással van.*) A  k i a föld idomait tanulmányozni 
akarja, a ki annak előállításában gyakorlatot szerezni 
törekedik, annak a természetben minden lépését fe l kell 
használnia, hogy ismereteit tágítsa és szemét az idomok 
helyes felfogására szoktassa. Én ezt soha sem mulasztom 
el és abban lelem legnagyobb élvezetemet, ha csak lehet, 
minden kirándulásom és utazásomnál a vidék részletes 
és földtani képét használom, hogy a föld idomait vizs
gá lva  és összehasonlítva a viszonyokat kifürkészszem, 
m elyek az anyag és idom közt léteznek.

T ava li utazásom erre nagyon kedvező alkalm at nyúj
tott. A z osztrák A lp esek  azon része, m ely a Sensen 
hegység neve alatt ismeretes, Gmunden és Ischl vidéke, 
a R a jn a  völgye, a Laach i tó környéke, a homok buczkák 
Scheweningen mellett az éjszaki tenger partján, végre a 
szászországi Svajcz kies vidéke különböző, egym ástól egé
szen eltérő idomokat tártak elém, de bennem m egerősiték 
azon m eggyőződést, hogy az an yag  befolyása az idomra 
nem megvetendő jelentőséggel bir.

Miután eddigelé a vulkanikus krátereket csak leírás
ból és földképekből ismertem, éltökélettem magam az 
E ife l hegységbe kirándulást tenni, hogy a vulkanikus 
idomokat tanulmányozhassam, annál ihkább, miután a 
hegyszinrajzi osztályban a jövő évi világkiállításra Róm a 
környékének domborművé volt készülő félben. E  czélra 
elláttam m agam at a porosz rajna tartományok föld- és 
földtani képével, átolvastam  N öggeráth e vidék földtani 
leírását és ig y  elkészülve léptem Andernachból kiindulva 
a Laachi tó érdekes vidékébe.

A  kirándulás, m elynél az idő nagyon kedvező vólt, 
legszebb élvezetet nyújtott, és az eddig nem látott a la
kok mély benyomást tettek. **) De ezen kirándulás kel
tette fel bennem azon szándékot, hogy a földtani társulat 
gyűlésében a föld idomairól szóljak és kiemeljem, misze
rint szükséges, hogy a  földszinrajzoló, k i a terep idomait 
ábrázolja, a földtani ismeretekben jártas legyen, a föld
tani búvár ellenben a tereptan elveivel megismerkedjék.

*) A  terep természeti tárgy és a többi természetiektől n e m  külön
bözik. A  mint a növény, ásvány, állat és boncztan az anyagot és idomot 
számba veszi és összehasonlítja, ú g y  a helyszinrajz tudományának is hivatása 
és kötelessége m i n d  a két tényezőre kiterjeszteni figyelmét.

**) T ó t h  bemutatta a helyszínrajzi osztályban B o g e n  Albert és 
Wittinghof E w a l d  urak által készült d o m b o r  művet R o m a  környékéről és 
összehasonlitá a Lachi tó és M o n t e  Alb a n o  idomait.
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U gyan  is a nagyon jelesnek hiresztelt porosz rész
letes földkép nem elégített ki. Jóllehet mértéke sokkal 
nagyobb (i : 80,000) mint az osztrák különleges földké
peké (1 : 144,000) még sem tartalmazza azon részletessé
geket, melyek oly tanulmányokra szükségesek, mint én 
azokat végezni szándékoztam. Poroszország helyszín ra j
zolói azonkívül nem bírnak azon jártassággal és ügyes
séggel, m elylyel az osztrákok dicsekedhetnek, és nem oly 
jellemzően ábrázolják a föld idomait, mint ezek. Ez a 
két ország természeti-viszonyaiból ered , Poroszország 
nagyobb része síkságból v a g y  hullámos vidékből állván, 
az ottani hely'szinrajzolók nincsenek a hegyek jellemző 
alakjaihoz szokva és ennek folytán a terep emelkedettsé
geit, úgy mondván, elmosódva állítják elő. A  porosz 
földképek ezen hiánya még a legújabb müvekben is mu
tatkozik, és azon szép földtani földkép, melyet Hantken 
tagtárs ur bemutatott, a terepet illetőleg szinte ezen hi
bában szenved.

A  földképek ezen hiányos vo lta , m ely nem csak a 
porosz felvételeknél tapasztalható, késztetett arra, hogy 
a tereptan és földtan közt létező viszonyokat vizsgálat 
tárgyává tegyem, és a földtani társulat gyűlésében közzé 
tegyem.

H a ezen két tudományt összehasonlítjuk, azt talál
ju k , hogy mindkettő ugyanazon tárgyal — földünkkel 
foglalkozik.

A  földtan azonban az anyagra fordítja fő figyelmét, 
az«ckokat keresi, melyek következtében földünk, úgy a 
mint most létezik, kifejlődött és a képződések aránylagos 
korát törekedik meghatározni.

A  tereptan, ellenben a földfelület alakjaival foglal
kozik, és azoknak helyes ábrázolását tűzi ki czéljául.

A  tereptan fajlagos katonai tudománynak tekinte
tik, mi azonban nagyon hibás nézet, mert a tereptant 
szigorúan két egészen eltérő részre kellene osztani: a 
természettudományira és a katonailag alkalmazottra. A z  első, 
mely a földtannal rokonságban áll, a föld idomait termé- 
szettani szempontból vizsgálja és az okokat kifürkészni 
törekedik, melyek ezeknek alakulására befolytak; a má
sodik a terepet harczászati (tactikai) és hadászati (stra
tégiai) szempontból tekinti, a mint az a hadi működést 
elősegíti vag y  akadályozza. Ezen része a tereptannak 
tulajdonképen a hadászat és harczászat alkalmazása eg y  
bizonyos adott színhelyen, tehát inkább ezen tudományok, 
nem pedig a tereptan körébe tartozik.
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Minket ez alkalommal a tereptan első része érdekel 
csak, mert tulajdonképen ez a helyszinrajz (topographia) 
tudománya.

A  tereptan, ha a tudomány nevét megérdemelni 
akarja, nem szoritkozhatik az idomok elősorolására és 
azoknak elnevezésére, hanem akarva, nem akarva arra 
vezettetik, hogy az erőket vizsgálja, melyek földszinünk 
idomainak képződésénél tevékenységben voltak, azokat 
módosították és azokon még most is rágódnak.

Ez azon kapocs, mely a tereptant a földtannal egye
síti, ez azon forrás, melyből mindkét tudomány egyaránt 
meríteni kénytelen.

H a akár a földkéreg belsejét, akár annak külső 
alakját tekintjük, csak kétféle erőket találunk, mélyek 
annak alakulásánál működtek: belsőket, melyek belölről 
kifelé hatottak, és külsőket, melyek a felületre hatva, azt 
az idők folyama alatt változtatták és módosították.

A  belső erők a vulkáni hatásokra szorítkoznak. 
A  külsők a viz és a légköri tényezők működéséből 
állanak.

Felesleges volna e helyen a vulkáni erők műkö
déséről részletesen szóllani. ezen tárgy  földtani könyveink
ben kimerítően iratik le és mindnyájunk előtt ismeretes.

Azonban a viz rontó és építő hatása a földtani könyvek
ben nincsen kellőleg kim eiitve, tereptanaink még többet 
hoznak ezen tárgyról, de csak egyes adatokat közölnek, 
elveket is felállítanak ugyan, *Ae a viz hatásának elméle
tét nem fejtik ki elegendőképen és ez még kimive- 
lésre vár.

A  viz azonkívül, hogy vegyi hatást gyakorol és 
sok anyagot felold, eröműtanilag háromféleképpen hat. 
Fölülről lefelé fo lyva lemosást okoz, oldalban hatva oldal
mosást gyakorol és keringő irányban mozogva a viz fene
kére hat és mélyedéseket váj.

Ezen rontó hatások mindig építéssel vannak össze
kötve, mert a viz csak sebességéhez aránylagosan hord
hatja el a tárg yak at; mihelyest ereje fogy, a magával 
hordott tárgyak a fenékre leülepedni és lerakódni fognak.

Csak kevés hegy van, mely valaha viz alatt nem 
létezett volna és oldalmosásnak és fenékimosásnak kitéve 
nem lett volna, egy sincs, melynek felületén a lemosás 
nem gyakorolta volna rágódását.

A  tereptan ezen okból különösen ezen erőre forditá 
figyelmét, és némelykor, különösen ha a szerző W erner
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iskolájához tartozott, tulságokba esett és mindent ezen 
erő hatásának tulajdonitott.

Most jövünk azonban azon ponthoz, melyben a terep
tan könyveiben még nagy hiány uralkodik. Ezek t. i. 
felem lítik az erőket és egyes alakokat, m elyek ezen erők 
következtében képződtek, de elhanyagolják az anyag 
számba vételét, mely ellenállása által nem csekély befo
lyást gyakorol. Senki sem tagadhatja, hogy az anyag 
az erők hatását módosítja. A  keményebb kőzetek na
gyobb ellentállási tehetséggel bírván, eredeti alakjukat 
tovább fenntartani fogják, mint a lazább kőzetek, melyek 
a v í z  és légköri tényezők befolyása alatt többet szenved
nek. A  folyó árja, mely a parton lévő réteges kőzeteken 
oldalmosást gyakorol, egészen más eredményeket fog elő
idézni, ha a rétegek vízszintesen feküsznek, mást ha azok 
felállitvák és a viz azoknak najlás vonalára (Fall-Linie) 
v ag y  azoknak csapására (Streichen) függélyesen v ag y  
ezekkel párhuzamosan hat.

A zért a  tereptannak feladata volna azon alakokat, 
m elyek mindenütt előfordulnak, mint a kúpok, nyergek, 
hegygerinczek, hegynyujtványok, hegy lejtők, nem 
csak általánosan és elm életileg vizsgálni, hanem külön
böző kőzeteknél tanulmányozni, hogy azoknak különböző 
viszonyokban való összehasonlítása által, az anyag befo
lyása az idomra kiderittessék.

Mit té?l eddigelé a tereptan ez érdemben? A  m eg
jelent szakkönyvek nagyobb részben csak terminológiát 
állítottak fel, mely arra szolgál, hogy a terep katonai 
leírása érthetővé legyen. De mind azon szerzők, kik 
mélyebben foglalkoztak a tá rg yg ya l és mint helyszín- 
rajzolók gyakorlatilag  m űködtek. gyanították az anyag 
befolyását az idomra. Már az öreg Müller is, ki a katonai 
tereptant megalapította, elméletet állított fel, és eredeti
leg  képződött délköri és egyenközi hagylánczokról álmo
dozik, melyek a viz hatása által keresztül szakittatván a 
folyó medenezéket képezték. a mint azok a völgyekben 
előfordulnak. M eldeggi-Reichlin tereptanának bevezeté
sében telemliti mind azon hypothesiseket, m elyek földünk 
képződéséről a legrégibb kor óta a bölcsészek és termé
szet búvárok által felállitattak. Érzi tehát a földképző
dés befolyását az alakokra, de tereptanának szövege úgy 
mint i'anashc, Diiricli, Xylander-éi terminológiára szorít
koznak, és azonkívül hogy sok hamisat állítanak a he
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gyek  alkotását illetőleg, még valóban észfárasztó munka 
azokon keresztül lábolni.

A z első, k i jobb irányt követett, Octzel porosz terep
tan szerző. Ez érezvén a földtan szükségességet, ezen 
tudományt egész terjedelmében felvette a tereptan kere
tébe, hanem annyiban hibázott, hogy a felvételeket 
teljesitő tisztekből földtani búvárokat nevelni akart, pedig 
ezeknek más a hivatásuk, mert nem a belső an yaggal 
foglalkoznak, hanem csak annak külső idomaival.

Oetsel tereptana főképen azon hibában szenved, 
hogy kevés a mellékelt ábra, és azok is, melyek a tere
pet képben előállítják, nagyon rosszul vannak rajzolva, 
ú g y  hogy hamis fogalm akat nyújtanak.

Osztrákország sokáig a gyakorlati térre szorítko
zott, helyszinrajzolói a látott idomokat ú gy ábrázolták, a 
mint szemük azokat látta és felismerte. A  monarchia 
változatos terepe, a n agy hegység jellemzett a lak ja a 
gyakorlati ügyességet az idomok kifejezésében előmoz- 
dottotta ugyan, de mindig maradt hiány, miután a rajz 
nem alapos ismeretekre volt fektetve, hanem csak g y a 
korlati ügyesség szerint végezve.

Azon művész, ki az anatómiákén jártas, egészen más 
szemmel tekinti a lemásolandó tárgyat, mint az, k i csak 
érzelme és gyakorlata által vezettetik. A z utóbbi a szük
séget és jellemzőt néha meg sem látja, mialatt amaz, ki 
a test belső szerkezetét, a csontok alapját és az izmok 
játékát ismeri, első pillantásra mind azt felfedezi, mi a 
tárgy  jellemzésére szolgál, «üzen nézet vezette Hausláb 
cs. k. táborszernagyot, ki mint úttörő működött és terep
tanának kim ivelését földtani ismeretekre alapitá. Éles 
esze felismerte, hogy a viz mindenütt hatást gyakorolt, 
belátta, hogy noha a természeti erők működése alkotta a 
földkérget, m ég is a külső idomra nézve a víznek tulaj
donítandó a legnagyobb befolyás. Osztrákországban ő 
volt az uj irány alapítója és elvei és feltételezései fel
használtattak és kizsákm ányoltattak többnyire a nélkül, 
hogy a kútfő, melyből merittetett, felemlittetnék.

Legújabb időben három tereptan jelent meg Osztrák
országban. m elyek jobb irányt követnek és az osztrák 
katonai intézetekben azt terjeszteni törekednek.

Handbuch der Terrainformenlehre Cybulcz Ignátz-tól 
Bécs, Braum üller 1862-ben.

Grundzüge einer physikalisch vergleichenden Terrain
lehre von B, B . S. Bécs, Gerold 1869.
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és Terrainlehre Mussynsky K áro ly  és Prihoda Eduard- 
tól. Bécs. Seidel 1872.

Cybulcz müvének bevezetésében azt mondja.- „A nélkü l, 
„hogy földtani vizsgálódásokba és buvárlatokba tovább 
„bocsátkoznánk, mint épen a tárgy  ismertetésére szüksé
g e s ,  a földtanból és természettani földirásból csak a 
„legfontosabb általános fogalm ak és elnevezések vétettek 
„fe l.“ A  geológiai részt a szerző Cotta nyomán tárgyalja, 
az alakok változtatását erőmütani hatások által, Hauslab 
elvei szerint adja elő. A  szakaszok, m elyek a lemo
sásról, oldalmosásról és fenékmosásról szólanak, figye
lemre méltók és nagyon kívánatos és ajánlható, hogy 
ezeket a geológok és a vízépítéssel foglalkozó mérnökök 
tanulmányozásuk tárgyává tegyék.

R . B . S . a földkéreg alkotásának leírására Murchi- 
sont, Lyell-1 és Cottát használja, és hivatkozik Hauslab elő
adásaira, m elyek jeles és becses anyagot szolgáltatnak. 
A  mű nagyon jó l van összeállítva, sok adatot tartalmaz, 
de hiányzik az idomok kiállítása képekben. A  X . szakasz 
II. czikkelye figyelem re méltó adatokat ád az anyag 
befolyásáról az idom okra; a különféle kőzetekből álló 
hegyek jefiemzően vannak leírva.

Muzsynshí és Prihoda tereptana az által tűnik ki, 
hogy nagyobb súlyt fektet a földtanra. A  haladás iránya, 
mely ezen könyben mutatkozik, a bevezetés következendő 
soraiból ismerhető f e l : _ A  terep idomok és anyag közti
„viszonyok nem csak tudományos érdekkel bírnak, ha- 
„nem legnagyobb haszonnal vannak a különböző földala
p o k  természetim előállítására.

„A  mint azonban az anyag, annak rendezkedése és 
„földtani kifejlődése a terep külső szemlélhető idomait 
„feltételezik, ezen viszonyok közvetlenül és közvetítve a 
„földszin tagosodására is befolynak: a források száma és 
„minősége, a vízfolyás iránya és mennyisége, az utak 
„és közlékek iránya, a föld term ékenysége, a lakhe
g y e k  fekvése, elosztása és alakja, a lakosság sűrűsége, 
„életmódja és foglalkozása, azoknak élettartama, nemze
t is é g e  és szellemi fejlődése, mind annyi mozzanatok, 
„m elyek a földtani viszonyokkal összekötetésben állanak 
„és a hadi működésekre befolyással bírnak.

. „Okadolva van tehát, ha a tereptan az idomok vizs
g á la tá n á l a mennyire szükséges az anyagot is figyelem be 
„veszi. Ha nem is vetjük fel azon kérdést, hogy m ily 
„törvények szerint képződött általában a terep ? a külső
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„idom és a földkéreg belső építkezése közti összeköttetés 
„ismerete annál inkább követelhető, miután most rend
szeres tereptan fejlődik ki, melynek legjelentékenyebb és legter- 
„mékenyebb feladata, a terep idomok külső ismertető jeleit 
„kiemelni, hogy azokból a nem ssemlélhetökre némi biztonsággal 
„következtetést vonni lehessen. “

íg y  azután a tereptan használ a földtannak is és 
elősegíti annak működéseit, a mint t. i. a helyesen ábrá
zolt idomokról a belső szerkezetre következtetést vonni 
enged.

A  IX . szaksz „Plastik  der Erdoberfläche“ minden
esetre a könyv természettani részének legjobb szakasza, a 
következendők, melyek az egyes hegységek jellemzésével 
foglalkoznak, azért nem oly világosak, mert a természet- 
tudományi rész a katonaival összevegyítve van. Szem 
előtt kell azonban tartanunk, hogy ezen mű a bécs
újhelyi akadémiában tankönyvül szolgál, és a tárgyak  
ú gy vannak felosztva, a  mint azt a tanrendszer kivánja. 
N agyon óhajtandó azonban, hogy a tereptan tüzetessen 
íelosztassék természettani és katonai részére és az ide 
nem tartozó felvétel és földszin kutatás egészen elkülöni- 
tessenek.

Már katonai szempontból is feltartandó ezen rend, 
mert a terep leírása és a terep katonai m egbirálása és 
felhasználása úgy sem tanítható, ha előbb a terep termé
szettudományi része megnem alapittatott és a hadászat és 
harczászat kimerítően nem tárgyaltatott.

A  mű legjelesebb része a mellékelt atlasz, mely 
abban mutat legnagyobb haladást, hogy élő szőr a réteg,- 
rendszert használja a terep előállítására és másodszor, 
példányokat mutat be, a jellemző kőzetekből álló he
gyekről.

Ezen tereptan tehát az első, m ely egyenesen az 
anyagra utal és kimondani meri, hogy az idom az anyag 
következése.

De evvel a tudomány követelésének még nincsen 
elégtéve, nehány jellemző alak előállításával csak a tény 
van bebizonyítva, szükséges, hogy gyakorlati adatok 
nyomán az erők hatása a különféle alakokra kideritessék. 
Erre  pedig szükséges, mint már föllebb érintettük, az 
egyes gyakran előforduló és a terepet jellemző alakokat 
különböző viszonyoknál összehasonlítani.

H ogy a tereptan ezen feladatát megoldhassa és a 
földtan és természettani földirás segédtudományává lehes
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se n , közreműködésre van szükségünk és mind két tudo
mánynak karöltve kell a czél felé törekedniük.

A  gyakorlati térre átmenve indítványt bátorkodom 
tenni, melynek nyomán a két tudomány egym ást kiegé
szítheti, mi által a czélt, földünk minőségét pontosan is
merni, elérni fogjuk. A zt javaslom , hogy minden orszá
gos felvételnél földtani búvár alkalmaztassák, k i arra 
lenne hivatva, hogy a felvétellel foglalkozó egyéneket 
a földtani viszonyokra figyelmeztesse és mind azon 
tárgyakkal megismertesse, m elyek a külső idomra befo
lyással vannak. A  földtani búvár jelenléte sok kérdés 
m egoldására adand alkalmat, m elyek máskülönben felve
vők előtt ismeretlenek maradnak és a rajzban figyelem  
nélkül hagyatnak. V együ k  például a természetben g y a k 
ran előforduló párhuzamos hegylánczokat, m elyek a kúpok 
iránya által jelöltetnek, ezeket a felvevő ha figyelemmel 
kiséri a természetet, ábrában kitüntetni fogja ugyan, de 
egészen másképen kifejezni, ha a földtani búvár vizgálatai 
által felvilágosittatik, kogy ezen hegylánczok vulkáni 
erők által felem eltettek-e? v a g y  hogy a köztök lévrő m élye
dések vizár kimosása által eredtek?

A  részletes földtani felvételeknél ellenben czélszerü- 
nek vélem, ha a földtani búvár mellé e g y  ügyes hely
szín rajzoló alkalmaztatnék, k i először utánjárná (ream- 
buliren) az eredeti, több évvel ezelőtt teljesített felvételt 
és kiigazítaná a hiányzó tárgyakat, és másodszor aneroid 
segítségével meghatározná a szükséges m agassági ponto
kat, és ha lehetséges, az egész vidéket vízszintes rétegek
kel ellátná.

íg y  azután képesek lennénk felvételeinket azon 
színvonalra emelni, melyen Swaicz, Olaszország, Angolhon 
és Belgium  részletes földképei állanak.

A  tudomány haladására szükséges azonban még az 
is, hogy geologjaink a rajzban jártasságot szerezzenek. 
N agy hiányt tapasztalunk ebben és ha elég n agy baj, 
hogy a helyszinrajzolók nem értenek a földtanhoz, ennél 
még sokkal nagyobb, ha a geológok nem rajzolók. Mert 
a rajz nem csak m agyarázata a tényeknek, hanem eg y
úttal azoknak bebizonyítása és ellenörködése is. Szóval, 
mindenféle badarságot, sőt lehetetlenséget lehet állítani 
és télig meddig hihetővé tenni, de a rajz mindjárt elő
tünteti a tévedést v ag y  szándékos félrevezetést, mert 
első tekintetre felismerhető a lehetetlen.

V égre még a vízszintes rétegekről akarok szólani. 
Ezen rendszer, mely csaknem egy  századon át nem törhe
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tett m agának utat, most divatba jött, és éppen azért mert 
divatban van, sok humbugra ád alkalmat. A  helyszinraj- 
zoló, ki a terepidomot a  természetben tanulmányozta, első 
tekintetre észre veszi a h ián yokat, és felismerni fogja, 
váljon a vízszintes rétegek a természet után, v a g y  csak 
gondolom formán vonattak-e ?

Miután a terepképződés és annak változtatása és 
módosítása természeti törvények szerint történik, az ido
mok bizonyos szabályok szerint alkotvák. Noha ezen 
törvények még nem ismeretesek mindnyájan, és legtöbb

i. ábra. 2. ábra.

esetben az idomok ez által még homályosak előttünk, 
mert az an yag befolyása nem érdemesittetett kellő figye
lemre, a helyszinrajz mégis mutathat oly alakokat, melyek 
szabályszerűeknek tekinthetők és mérték gyanánt hasz
nálhatók annak kiderítésére, váljon a terep képben jól 
állittatott-e elő? Csak nehány ily  alakot akarok fel
említeni.

A  völgyek kezdete mindig k agy ló  v a g y  tekenyő 
alakban mutatkozik és ha vízmosás v a g y  árok létezik is 
abban, az általános lejtő m eg is homorú alakot mutat 
(1. 2, ábra) G yanúsak tehát azon rétegek, m elyek a 
völgyben hegyes szögben végződnek. (3. ábra)

A  vö lgyek  vízszintes rétegei csak e g y  esetben mu
tatnak ily  hegyes szögeket, ha a hegylejtője ledülés kö
vetkeztében képződött, mint az a n agy hegységben g y a k 
ran az eset (Teufelsmauer, Steinwenden). D e ez alka
lommal a vízszintes rétegek sem párhuzamosak, mert a 
ledülés v a g y  lemosás következtében képződött lejtő 
nyujtvánvaival a természet törvényei szerint alakult, és 
legfelsőbb részeiben nem oly meredek, mint a közép
sőkben.

A  4. ábra a hegyet tájkép ábrában mutatja, az (5. ábra) 
pedig vízszintes rétegekben.

H a a hegy nyujtványait (Ausläufer) keresztszeletben
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4- ábra.

vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy a lejtő nem egyform a 
szögeket képez a vízszintes rétegekkel (6. ábra). A  fok
rajzban tehát a rétegek nem fognak egyform a távo lság
ban lenni. (7. ábra). íg y  tehát nagyon gyanúsak azon 
rétegek, melyek egyforma távolságra és párhuzamosan 
vannak rajzolva.

M ég gyanusabbak azon rétegek, m elyek a kiszökő 
kanyarodásoknál felhő v a g y  dunyha alakot mutatnak, 
(8. ábra) mert ezek a természetben nem fordulnak elő,
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6. ábra.
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miután a n yúlványoknak  a vö lgy  felé eső része az oldal
mosás következtében különféleképen módosítva van és 
magok a nyujtványok sem bírnak egyenlő alakkal. 
(9. ábra)

A  rétegek helyes vagy  nem helyes rajza főképen 
a völgyekben ismerhető fel, hol az oldalmosás gyakorolja 
jellemező hatását. Az oldalmosás a vö lgy  falain kagyló 
alakú mélyedést váj (10. ábra), mely a viz beesési olda
lánál (A ) meredekebb mint ott, hol a viz abból kilép. 
(B) H a tehát egy  földképen azt tapasztaljuk, hogy az 
oldalmosás legnagyobb meredeksége nem a helyes pon
ton van ábrázolva, már abból is azt következtethetjük, 
ha mindjárt a vidéket nem is ismerjük, hogy a rétegek 
rajzolása nem hasonlittatott össze a természettel.

A  fenemlitettek igazolására bemutatom Hassia föld
képének két példányát, az egyikben (1 : 50,000) a terep 
Lehmann rendszere szerint elég ügyesen van kiállítva, a 
másikban (1 : 25.000) a rétegrendszer van használva, de 
a réteg vonalok nem a természetben rajzoltattak, hanem 
a m agasság egyform a felosztásával, mi által a terep 
jellemző idoma egészen eltűnt és a réteges földkép jobb 
rendszer daczára rosszabb, mint a másik.

J e le n té s  a  d u n a i  T r a c h y tc s o p o r t  b a lp a r t i  r é 
szébe 1 8 * l-b en  t e t t  k ir á n d u lá s o k ró l .

Szabó Jó z s e f-tői
(Felolvastatot a társ. f. é. apr. 24. tartott szakgyiilésén)

Ezen csoportnak úgy hiszem legmegfelőbb neve ,.a 
dunai Trachytcsoport" tekintve, hogy e folyó sehol másutt 
nem találkozik e vulkáni képlettel, kivéve a környéket 
Esztergom és Vácz között.

Ezen kirándulások czélja volt tudomást szerezni azon 
Trachytképletekről, melyekből ezen csoporthegység áll. 
A  Trachyt képlet pedig össze van téve mind azon tagok
ból, melyek egy tevékeny vulkán körül mint annak két
ségtelen szülöttjei csoportulvák; ilyenek a kőzet folytonos 
tömegben és vulkáni sőt neptuni törmelékeiben. Az, a 
miről az egy vulkáni képletet alkotó tagok felismerhetők, 
az ásványos szerkezet. Mentöl tovább foglalkozom ezen 
oldalával az eruptiv kőzeteknek általában, annál jobban 
meggyőződöm, hogy hasonló körülmények hasonló ered


