
11. 

A földtan és a vasntépítészet. 

Dr. Hochstetter, udvari tanácsos, mint a bécsi műegyetem f. évre megválasz-
tott rectora október 10-én a következő, általános szempontból, de különösen 
tekintettel hazai viszonyainkra nézve is igen érdekes megnyitó beszédet tartotta, 
melynek ismertetését talán szívesen veendik közlönyünk t. olvasói: 

»Azon hatalmas lendületet, melyét a mérnöki tudomány a mai időben 
nyert, első sorbán a haladó művelődés által fokozódott szükségletnek" kö-
szönheti. Az új korszaknak, mely az emberi értelmiség, iparkodás és 
kitartás nagyszerű alkotásainak nagyobb számával dicsekedhetik, mint 
bármely korábbi korszak, maradt feladatául az ó- és középkor nyaktörő 
hegyi ösvényeit és gyarló utait, folyamok és mélységek áthidalása által, ez-
előtt ismeretlen remekművekké átalakítani, és midőn a Simplon-ön, vagy a sz. 
Gotthard-on, a .Tulier-en, vagy a Brenner-en át vezető műutak méltán bámu-
latot gerjesztenek, ezek az alpesi vasutak által mégis háttérbe szoríttatnak. 

Alig hogy Ausztria, példát mutatva, az ötvenes években birodalmi fő-
városát fő-kikötőjével — Triesttel — az első nagyszerű alpesi pálya által ösz-
xzeftizte, s ezen művet méltó párjaként a Brenner-pálya követte, máris látjuk 
a. harmadikat — a Mont-Oenis-i pályát — befejezve, a negyedikét pedig, a 
ÍTOtthard-pályát erélyesen megkezdve s nincs akadály, mit a természet a nem-
zetek közé fektetett, mely oly nagy volna, hogy legyőzését korunk meg ne 
kisérlené. 

A sűézi földszoros megnyitása, amaz órási pálya Amerika szikla hegysé-
gein keresztül, mely az atlanti és a csendes óceán part jai t összeköti — befeje-
zett tények: a panamai földszoros átmetszése, a Oalais-tól Doverig vezetendő 
tenger alatti út pedig már tervek a jövő számára. Igy öltenek a mérnökök 
által megfejtendő feladatok évről-évre nagyobb mérveket, és új meg új és min-
dig jobb segédeszközöket kell e feladatnak megfejtésénél alkalmazni. 

39* 
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Az új-kor vállalatainak növekedő nagyszerűsége utolsó fokozatban abból 
áll, hogy mindig távolabb és távolabb eső pontokat iparkodnak minél rövidebb 
úttal összekötni, a földkéregbe minél mélyebbre behatolni s a föld felületén 
minél óriásibb tömegeket mozgásba hozni. Ezáltal a munka mindinkább föld-
tani alakot ölt és a földtan elválaszthatlan segédjévé válik az építészetnek. S 
ha a régi rómaiak út- és vízmű-mérnökei feladatukat földtani ismeretek nélkül 
végezhették és oly müveket teremthettek is, melyek nagyszerűsége még rom-
jaikban is bámulatra indít. — az újkori vasúti mérnök a, földtant nem fogja 
mellőzhetni. 

A hol vasútvonalaknak egész világrészeken keresztül és a föld leghatal-
masabb bérczein átvezetéséről, vagy mértföld hosszú alagutaknak a hegyek 
szivén vagy épen a tenger feneke alatt eszközlendő létesítéséről van szó, ott 
mindenekelőtt a földtani kérdések lépnek előtérbe, melyek megoldandók, mi-
előtt még a vállalat műszaki oldalával lehetne foglalkozni. 

így tehát nem csodálkozhatunk, hogy az utolsó évtizedekben létesült 
nagy vasúti vállalatok történetében a földtan nagy szerepet játszik. 

E részben mindenekelőtt megemlítendők azon terjedelmes tudományos, 
de leginkább földtani előmunkálatok, melyeket az Egyesült-Államok kormánya 
a pacific-vasút építése előtt 1853 — 1859-ig, nyugati tartományaiban eszközöl-
tetett. Bemek, a legérdekesebb természettudományi közlemények egyikét ké-
pező, terjedelmes és ábrákkal gazdagon ellátott 12 negyedrétü kötetből álló 
mű ez; dicsőséges emléke az ezen tanúlmányozására kiküldött amerikai nagy 
bizottságnak. 

Megemlítendők továbbá a Chinára nézve korszakot alkotó kutatási uta-
zások, melyeket Richthofen báró ezen nagy keleti tartományban 1868—1872-ig 
tett, és melyek alapján ezen kitűnő geologus, meggyőző alapossággal már is 
kijelölhette és megállapíthatta azon utat, melyen annak idején majd a mozdony 
a. Yantse és Hoang-ho forrásaitól kiindulva Singauíu, Hami és iiuldján át. 
Közép- és Kelet-Ázsia tágas területeit a. világforgalomnak megnyitandja. Le-
gyen szabad ezen helyen a török birodalom európai részében, a török vasúti 
hálózat első tanulmányozásánál és nyomjelzésénél 1869-ben általam eszközölt 
földtani kutatásokat is felemlítenem, melyekhez hasonló feladat a cs. k. orszá-
gos földtani-társulat geológusát: Tietzét, a perzsa vasutak érdekében a sah 
birodalmába vezette. De nem akarok oly példákra szorítkozni, melyek egész or-
szágokra kiterjedő nagy vasúti vállalatok általános czéljai érdekében tett első 
átnézeti tanulmányokra vonatkoznak. Ilyen kutatásoknál, melyeknél rendesen 
a vasúti vállalkozók bányászati mellékvállalataira vagy legalább alkalmas épí-
tési anyag kifürkészésére is van tekintet, mindenkor legczélszerűbb lesz, ha a 
mérököket tanácsadókul különös szakemberek kisérik. A hol azonban a terveze-
tek tényleges foganatosítása által adott feladatok megoldásáról, illetőleg a vo-
nalaknyomjelzéséről és építéséről van szó, ott már nem elégséges a vállalattól 
t^vol álló geologusnak csak tetszés szerint követett tanácsát időnkint kikérni. 
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Akkor magának a mérnöknek kell síkra szállnia; sekkor fog kitűnni, mily n a g y 

fontosságú a földtan reá nézve, miután csak a földtani és nem csupán a föld 
alaktani (topographikus) viszonyok tiszta felfogása teszi lehetővé a nyom he-
lyes megválasztását, valamint a létesítés építési nehézségeinek biztos megíté-
lését.*) 

A legtapasztaltabb s legelőkelőbb mérnökök ezt már régen felismerték, 
és egész sorát idézhetném azon mérnököknek, kik ép oly kitűnő geologusok 
mint technikusok és kik a földtannak a mérnökre való fontosságát mindenkor 
a legnyomatékosabban hangsúlyozzák. I t t azonban csak Ííiha Ferencz hírneves 
alagút-mérnökre, jelenleg a cs. kir. vasúti főfelügyelőség főmérnökére akarok 
hivatkozni. 

A földtani viszonyok áltál előidézett építési nehézségek kétfélék; először 
előidéztethetnek az anyag, illetőleg a megmunkálandó kőzetek természete, te-
hát ásványtani viszonyok által, — másodszor pedig származhatnak ezen kőze-
tek viszonylagos rétegzett és alakzati viszonyaiból. 

Első tekintetben nevezetesen mérvadó az építés foganatosítására nézve az 
anyag keménysége, szilárdsága, valamint összefüggése és termelési viszonyai, az 
építmények fentartására nézve pedig azok tartóssága, miből az ásványtannak a 
mérnökre nézve való fontossága önkényt következik. Az ásványtan t. i. jelzi a 
kőzetek keménységi fokát, azok összefüggési viszonyait, tartósságukat vagy el-
mállásra való hajlamukat ős ennélfogva biztos következtetésekre képesít a ter-
melési költségekre. — alagutaknál—a düczolás és falazat méreteire, valamint 
az építési kövek és a feltöltésekre használt anyag mineműsége helyes megité-
lésére nézve. Olv gyakoriak az esetek, midőn a kőzetek szilárdsága és tartós-
sága helytelen megítélése folytán elhibázott építkezési módszerek alkalmaztat-
tak és a kellő intézkedések elmulasztattak, vagy midőn építési vállalatok a 
földnemeknek a termelési költségekre nézve helytelen osztályozása folytán ér-
zékenyen megkárosodtak, hogy könnyű ezt példákkal megvilágítani. 

Grosseth mellett, Karlsbad közelében (a karlsbad-egeri vonalon) egy tél 
elégséges volt arra, hogy az ottani agyagos Cypris-palából készült töltés any-
nyira szétmálljék. hogy tavaszkor hatalmas iszapfolyam gyanánt a völgybe 
folyt. Feistritz mellett •— a sz.-péter-fiumei vonalon — nedves kék agyagba 
bevágások ásattak és ezen anyagból töltések készültek, mintha a plasticus 
agyag a kavics tulajdonságaival bírna, nem csoda, hogy ezen töltések a he-
lyett, hogy emelkedtek volna, folyvást szélesbedtek, és hogy utólagosan alkal-
mazott tetemes biztonsági művek által csak nagy nehezen voltak megszilárdít-
hatók. — A Gráezból a magyar határ felé vonuló magyar-nyugati pályánál 
nagyon érzékeny veszteséget kellett a vállalkozóknak szenvedniük, mivel az 
előzetes nyomozások alkalmával fel nem ismertetett, hogy a földszinén lágy 

*) Legyen szabad i t t azon ozikkre utalnom a t. olvasót, melyet Közlönyünk YUI-dik 
füzetében a lnpkovi alagútról közöltem. Hzen a l agú tná l pontos földtani előmunkálatok ál tal 
százezrek lettek volna megkimélhetök. A k ö z i ó. 
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puszta kézi munkával fejthető, földdé elmállott talaj (agyag márga) mélyebb 
rétegeiben oly kemény, hogy puskaporral kellett repeszteni. 

Ezen példák sorát még hosszúra kinyújthatnám, áttérek azonban a talaj-
nak sokkal behatóbb földtani tudományt igénylő rétegzeti és alakzati viszo-
nyaira, melyeket-—feltéve természetesen, hogy a terep felületi (topographi-
kus) viszonyai már első sorban figyelembe vétettek —- a mérnöknek mérvadó-
kúl kell tekintenie, és a hol több rendbeli vonal lehetséges, nem csak a nyom 
választásánál hanem az egész építési rendszer megállapításánál, miután már 
a nyomjelzésnél szükséges a végrehajtás módozatait szem előtt tartani, és azon 
mérnök, ki az építés végrehajtását pontosan nem ismeri, nem is képes a nyo-
mot helyesen megállapítani. 

A mi e részben, mint úgynevezett terep-tan, többnyire nem a legtudoiná-
nyosabban. kivált földmérők és katonák számára irt tankönyvekben foglalta-
tik— épen nem kielégítő oly mérnökre nézve, a ki szakmájának nagy és ne-
héz feladatait a legjobb tudományos képzettséggel akarja megoldani. — Az 
egyedüli, valódi tudományos terep-tan a földtan. Ez magyarázza, a felszíni 
alakzatok összefüggését a hegyek belső szerkezetével; ez mutatja hogy a terep 
külső alakja annak csak következménye; hogy a felszíni viszonyok feltételez-
tetnek a kőzetek alakzataitól és rétegzeteitől és hogy mindezen viszonyok, 
bármily állandóknak látszanak is a nemszakember szeme előtt, mégis a leg-
különbözőbb változtatásoknak vannak alávetve, melyek a föld felületét, ész-
lelhető időszakokban légtüneti befolyások és a viz hatása segítségével megvál-
toztatják. De lehet-e — kérdem vasútépítést helyesen vezetni vagy végre-
hajtani. a föld rétegzeteinek, a. kőzetek, földtani alakzatok és azon változá-
soknak ismerete nélkül, melyeknek ezek alávetvék? Bizonyára nem. Mindezen 
ismereteket, melyekre a gyakorlati mérnök minden egyes esetben rá szorul, 
rendszeres összefüggésben csak a földtan által sajátíthatja el. Es nem is lé-
tezik külön vasúti földtan, hanem csak az az egy földtani tudomány, mely a 
föld fölüle,téliek állapotáról és a rajta észlelhető tüneményekről a föld története 
korábbi állapotát, és az akkori tüneményeket felismeri, és ezen utóbbiak tükré-
ben mutatja azon tényezők jelentőségét, melyek szemeink előtt működnek, me-
lyek bár alig észrevehetők egy óra. egy nap, egy évtized folyama alatt, mégis 
íneggátolhatlanul rombolnak és újból alkotnak. 

Engedjék meg. hogy egyes eseteket vegyek közelebb szemügyre. — A 
leggyakoribb hibák egyike, mely a földtani viszonyok hiányos figyelembe vé-
tele folytán különösen hegyek között elkövettetik az, hogy a pályanyom csu-
szamlós hegyoldalakba és kavics görgetegekbe, rohamos hegyi patakok készület-
len völgyeibe vagy folytonosan a völgy felé lassú mozgásban levő — előretolt 
halmokra fektettetik. Mihelyt aztán ily nyomokon a végrehajtásra kerül a sor, 
csakhamar hiú ábrándokká válnak a. szépen kiczirkalmazott keresztszelvények 
alapján kiszámított köbmennyiségek, és ú j nyomjelzés és számos építési tárgy 
újból való szerkesztése válik szükségessé. Ebből aztán időveszteség és roppant 
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többköltség származik, melyekkel egyébiránt a mérnökök rendesen nem igen 
törődnek,1) miután vagy a nagyszerű vállalat szerencsés részvényesei, vagy az 
állani viseli a kísérlet költségeit. De a mi több, büszkén és önérzetteljesen 
figyelmeztetik még sokszor a nem szakembert ilyen építményekre, mint a mér-
nöki tudomány legüjabb vívmányaira,-) — De ilyen bajok még jelentéktele-
nek azon sülyos és kellemetlen következményekhez képest, melyek csak akkor 
mutatkoznak, mikor a pálya már a forgalomnak átadatott és midőn kiderül, 
hogy még a legnagyobbszerü pótépítkezések és ismételve újból eszközölt hely-
reállítások sem képesek a veszélyt tökéletesen elhárítani. 

Ilyen tények eléggé bizonyítják, mily rendkívül fontos a földtani viszo-
nyok legtüzetesebb figyelembevétele a nyom választásánál, hogy már a tervké-
szítésnél helyesen ítéltethessenek meg nemcsak a mű végrehajtásának, hanem 
fentartásának nehézségei is, nehogy ezek csak önkárosodás által ismertesse-
nek fel. Ez annál szükségesebb, miután nemcsak a gazdászati viszonyok, de a 
nyom, és az építés kivitele is oly tényezők, melyek a pálya jövedelmezőségére 
lényeges befolyást gyakorolnak. — Mi tehát e részben nagyon szükséges és 
szerfelett kívánatos, mindenekelőtt az. hogy a mérnökök maguk a földtan ta-
nulmányozására több súlyt fektessenek és hogy ne csak a véletlennek tartas-
sék fenn, vájjon valamely vállalatnál kikérik-e a geologusnak tanácsát vagy 
sem, hanem h o g v a v a s u t a k 11 á 1 a f ö l d t a n i s z o l g á l a t , r e n d-
s z e r e s e n s z e r v é z t e s s é k. Ezen szolgálatra legalkalmasabbak oly mér-
nökök lesznek, kik a szükséges mérvű földtani ismereteket elsajátították és 
csak rendkívül nehéz esetekben kellene ínég a legtapasztaltabb tulajdonképeni 
földtani szakembereket is meghallgatni. 

Ezen eljárás helyességét felismerve a/, utóbbi években fontos vasúti vál-
lalatoknál, melyek földtanilag kellően képzett mérnökök fölött nem rendelkez-
tek, nem is mulasztották el külön földtani szakfértiak tanácsát kikérni. így 
működik a cs. kir. közoktatási és a cs. kir. kereskedelmi minisztériumban 
egyezmény folytán 1872. óta Wolf Henrik bánya-tanácsos, a cs. kir. t'öld-
tani-társulat geologusa a e-s. k. vasúti főfelügyelőségnél, mint földtani szakértő, 
mely minőségében az Arlberg és a Predil vasutak tervezeteire lényeges befo-
lyást gyakorolt, az illető hegységek részletes földtani tanulmányozása alapján. 
Hasonlóképen utasíttatnak a szomszédországokban geologusok az illető kormá-
nyok részéről, a vasúti mérnökökkel való közreműködésre és a vasúti nyomok-
nak még az építés e lő t t való tanulmányozására. ;) és számosak azon örvende-

') Ezen rendesen ellen bátorkodom szaktársaim többsége nevében tiltakozni, kik 
bizonyára velem együtt nagyon is zokon vették, midőn munkájuk eredményét igy látták 
meghiúsítva vagy ok nélkül megdrágítva. A k ö z l ő . 

-) Hogyan az ily nem sikerült építményekre utalnak büszkén mint vívmányra a 
mérnökök . . Már engedjen meg a t. llector úr, de ezt: részünkről soha sem tapasztaltuk ! 

A s z e r k. 
•'! Így kéretett, tel a 111. k. közm és közi. minisztérium részéről Ur. Szabó tanár úr a íu. 

L. földtani társulat geologusa a budapesti összekötő vasút, dunahidjához szállított és külön-

• 
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tes példák, melyeknél az e tudomány-nyujtotta szolgálatok hálás elismerő sben 
részesültek, és melyeknél a tudományos jóslatnak a végleges eredménynyel való 
összehasonlítása fényesen kiderítetto, meddig hat a tudomány vizsga-szeme és 
hol vannak azon korlátok, melyeken áthatolni ez sem bir. Megemlitendők e rész-
ben Gressli elhunyt sclrweiczi geologusnak a Hauenstein-alagút, a schweiczi 
központi vasüt legnevezetesebb műtárgya körül szerzett érdemei; továbbá a 
Mount-Pleasant, Uj-Seeland szigetén fekvő kiégett tűzhányó hegy ű r . Haast 
barátom által eszközölt földtani felvétele, előmunkálatűl az 1861 — 1864-ig 
létesített Moarhousi vagy Lytteltoni alagútnak, mely 8514 angol lábnyi hosz-
szal a Banks félsziget kiégett tölcséréből annak oldalfalán keresztül épült és a 
Lytteltoni kikötőt Christchurch-el, a Canterbury-i tartomány fővárosával ösz-
szefíizi; végül a württembergi vasutak példásan eszközölt földtani szelvénye-
zése, de különösen azon osztályrészre, mely a földtannak a Mont-Oenis át-
fúrásánál és a sz.-Gotthard alagútnál jutott. 

Az újkor ezen legnagyobb vasúti vállalatainak jelentősége igazolja, hogy 
velők kissé hosszasabban foglalkozom. — A Mont-Cenis-i alagút — tudvalevő-
leg 1857-ben megkezdve és 1870-ben befejezve — az emberi munkának oly 
diadala, melv csak a természet, a tudományok és a technika szerencsés köz-
reműködése által vált elérhetővé; és létesíttessenek bár jelenleg és jövőben 
ennél még nagyobbszerű müvek, az utókor mégis a Mont-Cenis átfúrásának 
történetét fogja legnagyobb érdekkel kisérni, mert ez alkalommal kellett leg-
először azon eszközöket megteremteni, a melyek ilyen vállalatnak útjában álló 
óriási nehézségek legyőzéséhez szükségesek és mely eszközök ennélfogva vala-
mennyi későbbi hasonló, habár jelentékenyebb munkálatoknak útmutatóiul szol-
gálnak. Nem akarok azon különös ábrándokról szólni, melyek az ég szigorá-
val fenyegetik azon istentelen kezet, mely a szent szirteket, a népek ezen jég-
lepte válaszfalát átfúrni meré; de komolyan (?) állíták némelyek, hogy az 
átfúrok hatalmas üregekre és feneketlen tavakra, mások pedig, hogy pokoli 
tüzekre fognának bukkanni, és kevésbe múlt, hogy az állatországot is nem 
gazdagították új szörnyeteggel, mely a bérezek belsejét az emberi vakmerőség 
ellen védelmezi. De a tudomány kimondá, hogy a mű létesíthető. 

Sismondo Angelo senator. ismert olasz geologus a hegy felületén esz-
közölt észlelések alapján szerkeszté a még létesítendő alagút földtani szelvé-
nyét, és a mű maga — a Mont-Cenis alagút mérnöki dicső triumvirátusa: üran-
dis, Sommeiller és Grattoni által dicsőségesen befejezve — a legnagyobb pon-
tossággal igazolá a tett jóslatot. I t t tehát fényesen bebizonyult a földtan ha-
talma és jogos önérzettel mondhatták a geologusok a munkásoknak, kik elbá-
multak, midőn az átfúrandó kőzetek természete nekik előre jeleztetett, hogv: 
»A tudomány szeme a hegyeken is áthat.« 
bözö bányákból nyer t gránit zömek megvizsgálására, és úgy bivta fel az. első magyar gáes-
országi vasuttársulat ugyancsak Dr. Szabó ura t a hegyaljai t rachytbányák megvizsgálására, 
(és a köziek, minisztérium részéről Handtken Miksa, a magy. kir. földtani intézet igazgatója, 
a bomonna-lupkowj vonalszak földtani megvizsgálására. - A szerk.) A k ö z 1 ő. 
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Hochstetter fenebbi beszédét legyen szabad végűi azon óhajjal a tisztelt 
szaktársaim figyelmébe ajánlanom, bogy szavai nálunk se maradjanak pusz-
tába kiáltott szó, hanem eredményezzék azt, hogy a magyar mérnökök is ka-
rolják fel ezen fontos ügyet, nehogy a geologusok ezután is — orvosként — 
csak valamely mű betegágyához hivassanak, sokszor, midőn a beteg már hal-
doklik, vagy legalább gyökeresen már helyre nem állítható — hanem ott 
hol a mérnök saját földtani ismereteibe nem bízik, mint egészségügyi tanácso-
sok, jó előre, csak az egészség fentartása végett. 

Közli : 
aCHOBER ALBERT. 


