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MEGJEGYZÉSEK A MÉRNÖKGEOLÓGIA, A TALAJMECHANIKA 
ÉS A FÖLDTAN VISZONYÁRÓL

M O L D V A Y  L O B Á N D

E tanulmányban a „mérnökgeológia” terminus földismereti értelmében 
szerepel. így megszabadulunk a mérnökgeológia definíciójának gondjától is. 
mert kizárólag földtanról lesz szó, a kép teljesen egyértelmű. Érdemes foglal
kozni azzal a geológiával, amely a mérnökgeológiai kutatásokban eddig szere
pelt és szerepel, mert így rá lehet mutatni néhány fejlesztési vonatkozásra.

Előrebocsátjuk, hogy a talajmechanikát (talajfizikát, kőzetmechanikát 
és kőzetfizikát) is lehet és kívánatos is földismereti, földtani, geonómiai érte
lemben szerepeltetni. Véleményünk szerint megszokásból eredő történelmi 
magyarázata van, hogy a „talajmechanika” szó hallatán kizárólag mérnöki, 
tervezői, földmunka jellegű tevékenységek jutnak eszünkbe. Ezek geológiai 
(geonómiai) értelmű cselekvések is. hiszen — a talaj mechanikusok szóhaszná
latával élve — a talajok mechanikai, fizikai tulajdonságainak vizsgálatáról 
van szó, melynek során a Föld némely részletének megismerésére vonatkozó 
tervet valósítanak meg; hasonlóan a geofizikához vagy a mérnökgeofizikához.

A talajmechanika neves képviselői hivatalosan ellentétes álláspontot val
lanak. Megjegyezzük azonban, hogy a talajmechanika területén sokszor kelet
keznek olyan problémák, amelyek láttán maguk a talaj mechanikusok is felis
merik az általuk művelt területen a földismereti problematika jelenlétét.

Ilyen értelemben a mérnökgeológia és a talajmechanika (talajfizika, kőzet- 
mechanika, kőzetfizika) elég sok közös vonást tartalmaz, azonos elvi síkra 
kerül.

A talajmechanika tankönyvi, hivatalosnak nevezhető meghatározása a 
következő: Mérnöki, vagyis alkalmazott tudomány: a fizika — főleg a mecha
nika — és a kémia nyújtotta elméleti alapokra támaszkodik, a talajok fizikai 
tulajdonságait vizsgálja, egyszerűsítő feltevések alapján elméleteket dolgoz ki, 
s az így nyert törvényeket a talajjal kapcsolatos mérnöki problémák megoldá
sára használja fel. Segítséget nyújt alapozások és földművek gazdaságos és 
biztonságos tervezéséhez, eszközöket ad az altalaj viselkedésének megfigyelé
sére és e megfigyeléseknek az építmény érdekében való hasznosítására (K e z d i 
A. 1972. p. 15).

Egy szakvéleményében K e z d i A. ezzel szemben azt érzékelteti, hogy a 
talajmechanikát reális, benső kapcsolat fűzi a földtanhoz s lehetne olyan mun
kát is tervezni, amely egyaránt előnyös lenne a talajmechanikának és a föld
tannak is. Véleménye nagyjából, de szépítés nélkül a következő: ha egy föld
tani térkéj) jó és azt talajfizikai adatok megadásával (táblázat, grafikon útján) 
kiegészítjük, abból egy éjiületalajmál ható feszültségre is következtetni lehet
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(határfeszültség). Keressük, mondja továbbá, hogy a földtani eredet, a kelet
kezés és a későbbi hatások, valamint a talajmechanikai jellemzők között mi
lyen a konkrét, számszerű összefüggés. Ugyanitt sürgeti a talajmechanikai és 
a földtani eredmények szintetizálásának megoldását (K e z d i A. 1969).

Tehát a talajmechanika területén 1. szűkén mérnöki fogalmakhoz iga
zodó és 2. földtani irányban is utat kereső vélemény konkurrál egymással. 
A probléma mármost az, hogyan lehet a közös nevezőt megtalálni az ellen
tétesen fogalmazott, ellentétesen megvalósuló, esetleg ugyanazon kutató gon
dolatvilágában dualisztikusán élő, más és más alapfelfogáshoz. A megoldás 
rövid történeti visszapillantást igényel.

A talajmechanikai, talajfizikai, geotechnikai iskolát hazánkban a geoló
giától teljesen függetlenül alakították ki s ez nem állott intézményes vagy teore
tikus kapcsolatban a földtannal. A Földdel („talajjal”) kapcsolatos problémá
kat tisztán mechanikai problémaként igyekezett kezelni. Fejlett fizikai, mecha
nikai alaptörvényeket alkalmazó műhelymunka volt a háttér, amely a határon 
túl is híres lett.

Párhuzamosan, a jelenleginél fejlettlenebb fokon színre lépett a mérnök
geológia is. Erről az volt az uralkodó vélemény, hogy alkalmazott földtani 
tevékenység. Rendeltetése, hogy bizonyos talajmechanikai stb. jellemzőket 
területileg nagyobb áttekintést biztosító formában mutasson be, hidrogeoló
giai és jelenkori dinamikai jelenségek tanulmányozásával-bemutatásával egy
idejűleg.

Ügy tűnhet, hogy a mérnökgeológia kapocs volt a talajmechanika és a 
geológia közt. Ez azonban csak félig igaz, mert a mérnökgeológiát — ennek 
geológiai bázisát — geológiai problémák megoldására nem tervezték, fő aspek
tusa a földtani képződmények talajmechanikai, talajfizikai szempontból való 
számszerű definiálása volt egy igen általánosnak nevezhető földtani tájéko
zódás szintjén. Ez a mérnökgeológia gyakran inkább csak „fogyasztója” volt 
a más úton elért geológiai eredményeknek, gondoljunk arra, hogy a tervező 
mérnökök gyakran „szabályos” földtani térképeket használtak fel munkájuk
hoz, műszaki mérési igényeiknek vagy hagyományaiknak megfelelő átprogra
mozással. Egy sajátságosán leegyszerűsített geológiát állítottak vizsgálódásaik 
homlokterébe; elvont, főleg litologizáló kifejezési formát tettek meg geoló
giának.

A talajmechanika és a földtan viszonyának szintetikus szemléleti alapon 
nyugvó rendeződése tehát a mérnökgeológiával nem oldódott meg, annak 
ellenére, hogy a talajmechanikai vizsgálati eredmények „alkalmazott föld
tani”, mérnökgeológiai hasznosításához sokáig a mérnökképzés egyes ágaza
taihoz szervezett segédtárgy jellegű geológiai képzéssé 1 is igyekeztek segítsé
get nyújtani.

A talajmechanikusok ezek után úgy folytatták munkájukat, hogy a hát
térben megbúvó földismereti kérdések alapos vizsgálatára és a megoldás érle
lésére már nem tudtak erőt összpontosítani (K ezd i A. 1969). Az is kétségtelen, 
hogy a földtan irányából sem indult meg komolyan számításba vehető kezde
ményezés a talajmechanika jelenségének felmérésére földtani kérdések meg
oldásának perspektíváját számításba vevő komolysággal. Pedig a talajme
chanika — szerintünk — a Föld megismerésére irányuló emberi tevékenység 
egyik nem klasszikusan létrejött irányzata. Akik „hagyományos talajmecha
nika” gyanánt foglalkoztak vele, talán éppen a „túlsó oldal” , a geológia mono
litikus történeti „rendjének” megbonthatatlanságától tarto ttak  s ezért ebben
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az irányban nem is kerestek kapcsolatokat. A geológusok pedig, éppen ezért, 
a talajmechanikában olyan diszciplínát láttak, amely jóformán teljes egészé
ben terméketlen dogmatizmus a földtani feladatok és a személyes kutatási 
sikerek szemszögéből.

Ez a magyarázata, hogy a mérnökgeológia nem is igyekezett túlságosan 
keresni ,, . . . a földtani eredet, a keletkezés és a későbbi hatások, valamint 
a talajmechanikai jellemzők . . . ” közötti determinisztikus kapcsolatokat 
(K e z d i A. 1969). Erre vezetjük vissza azt is, hogy a talajmechanika fejlődése 
nem volt válságmentes. Ha ugyanis a vizsgált tárgy (talaj) ismerete csakis 
egyetlen síkra korlátozódik, vonatkozásokban szűkebb körű (csak mechanikai 
attribútumon alapul), az ezen az attribútumon alapuló tevékenységet izolál
juk az ugyanazon anyagra vonatkozó más attribútumokon alapuló kutatótevé
kenységtől, munkánk a fejlődés valamely adott fokán megakad, a fejlődést 
addig biztosító eszközök kollekciója kimerül, helyzetátértékelés válik kívána
tossá.

K e z d i A. a talajmechanika „válságáról” a következőket írja: „Már a 
talajok inhomogén felépítésével kapcsolatban is több ízben hangsúlyoztuk, 
hogy a kísérleti úton meghatározott talajfizikai jellemzők csak statisztikai 
átlagértékek, valamint azt a tényt, hogy a talajmechanikai laboratóriumi 
kísérleteink modelltörvényeit sok esetben csak hiányosan ismerjük s ezért a 
kísérleti eredmények gyakorlati alkalmazása nehézségekbe ütközik. Az is ne
hézséget okoz, hogy a különböző közelítésből származó pontatlanságok ked
vezőtlenül halmozódnak s így fennáll a veszély, hogy messze kerülünk a való
ságtól.”

„E megállapítások miatt érthető, hogy miért csökkent a korszerű talaj- 
mechanikában a túlságosan bonyolult vizsgálatok és eljárások szerepe, miért 
vált legfontosabb követelménnyé az eljárás egyszerűsítése. A talajmechanikai 
elméletek éppen olyan korlátolt értékűek, mint a mérnöki tudományok többi 
ágában használt munkahipotézisek : segédeszközök a tervezésnél és eljárási irá
nyítások a kész építmények viselkedésének a megfigyelésére és a megfigyelt 
jelenségek értelmezésére. Ezzel szemben a leegyszerűsítés könnyen megvizsgál- 
hatóvá és áttekinthetővé teszi a talajfizikai jellemzők számszerű értékének 
hatását és változásaiknak befolyását.” (1960.) „A . . . fejlődésben a század 
hatvanas éveinek közepén bizonyos törés jelentkezett. Elismerve a talajme
chanika fontos szerepét sok területen, az útépítésben, a földgátak tervezésé
ben, a talajok stabilizálása terén, bizonyos fokú szkepszis terjedt el egyrészt 
a talajfizikai jellemzők meghatározásának megbízhatóságával, másrészt egyes 
talajmechanikai elméletek alkalmazhatóságával kapcsolatban. Kitűnt, hogy 
számos feltevés nem igazolható, bizonyos egyszerűsítések indokolatlanok. Ezek 
a kérdések még viszonylag egyszerűen megoldhatók voltak a hibás elméletek 
elejtésével vagy a rosszul értelmezett tapasztalat helyes analízisével, egyre 
inkább nőtt viszont az igény a talajok viselkedésének, tulajdonságainak egy
séges alapokon való tárgyalására. Ezt a »válságot« az a felismerés oldja majd 
meg véglegesen, hogy a talaj mint szemcsés közeg, az anyagnak egyik külön 
halmazállapotát képviseli, mely a szilárd és a cseppfolyós állapot között fog
lal helyet, s melynek viselkedése nagy belső súrlódási! folyadékok törvény- 
szerűségeivel írható le legjobban” (K e z d i Á. 1972).

Tanulmányunk megírásának célja, hogy megvizsgáljuk; az idézett elgon
dolás helyzetátértékelés-e vagy nem. Véleményünk szerint nem. Megjegyzendő, 
elkerülhetjük a kérdést, hogy mi teszi szükségessé a talajmechanikáról vallott
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állásfoglalások szembekerülését egymással és megnyilatkozásuk formailag el
térő módját. Mi csupán vizsgáljuk a tényeket, a tárgyszerű körülményeket, 
amelyek a megismerés frontvonalában objektív szerepet töltenek be — füg
getlenül formájuktól. S ha így szemlélődünk, megállapíthatjuk, hogy az emlí
te tt felismerésnek nevezett tétel ugyanolyan talajról sarjad, mint a korábbi, 
földismereti vonatkozások mellőzésével kiépített talajmechanikai ismeret- 
elméleti tételezés; a talajmechanika, véleményünk szerint, ezen az úton nem 
fog eljutni a megújuláshoz, nem válik korszerűbbé. Ha ez esetleg nem tűnik 
feltétlenül igaznak, annak is tulajdonítható, hogy a gyakorlati munka köve
telményei és a tudományos kutatás közti kapcsolat gondolatköre esetünkben 
nem tisztázott, nem végiggondolt, a kettősség, a ,,dualizmus” miatt mellék- 
vágányra terelt téma. Félreérthető, amit erről nyomtatott szövegekben olvas
hatunk. Idézünk: ,,A bonyolult természeti folyamatok elméleti, matematikai 
alapon csakis mechanikai szkémák, egyszerűsített feltevések alapján tárgyal
hatok. E szkémák kialakításának alapja az építési gyakorlat, amely a problé
mákat felveti és a tudományos kutatásnak irányát megszabja” ( K e z d i  A. 
1960).

Szerintünk a gyakorlat valóban megszabja a kutatás irányát, de az ered
mény csak bizonyos feltételek mellett várható, ti. akkor, ha a célkitűzéshez 
az ismeretek adott szintje és köre társul (sokoldalúság — elmélyítés). A rene
szánsz ember is kitűzte maga elé a repülés célját, de ez nem volt valódi célki
tűzés, ebből csak akkor lett valóság, amikor az emberi ismeretek a fejlettség 
adott szintjét érték el és ennek értelmében megfelelő sokoldalúsággal jelent
keztek. Most, ha a talajmechanika célkitűzésénél is megnézzük, hogyan tehet 
eleget a gyakorlati követelményeknek, esetünkben csak annyit kell tennünk, 
hogy meglevő ismereteket adott szinten és körben megragadjunk, hogy föld
ismereti vonatkozásokat is bevonjunk a vizsgálódások körébe, a hazai talaj- 
mechanikusok által is tulajdonképpen várt lépéssel, valódi célkitűzést megvaló
sítva.

Vagyis ajánlatos visszakanyarodnunk K e z d i  A. 1969-es, a földtannal való 
együttműködést indítványozó kéziratos dokumentumához és tekintsük a talaj - 
mechanika „válságának” megoldásához ajánlott idézett 1972-es új tételt a 
földtantól, geonómiától való kényszerű tartózkodás jegyében létrejött elgon
dolásnak.

Továbbmenőleg — éppen K e z d i  geológiai szempontból pozitív, szakvéle
mény-kéziratból megismert és ténylegesen ható nézeteinek alátámasztása cél
jából — néhány szót kell szólnunk a hivatkozott idézetben a bonyolult termé
szeti folyamatok elméleti, matematikai egyszerűsített kezelése kérdéséről. Ez 
a sémák és modellek kérdését érinti. Véleményünk szerint ebben a vonatko
zásban K e z d i  A. nézete pesszimisztikus. Nem várja ugyanis, hogy a földtan 
vagy egy földtannal is foglalkozó talajmechanika képes a talajok rétegtipizá
lási feladatainak megoldására. A legújabb földtani matematikai kutatások 
— ezzel szemben — éppen arra irányulnak, hogy formalizálható képet adjanak 
a tapasztalati megismerés tárgyairól, hogy egyebek között a bonyolult réteg- 
váltakozási módokat (anizotrópia) matematikailag absztraháltan rögzítsék. 
Ez a tevékenység kifejezetten a részletekből indul ki és a magasabb rendű 
általánosítás területére jut át.

A geológiától való eltávolodás (a földtani, geonómiai ismeretek nélküli 
túlzott egyszerűsítés) a talajmechanikai ítélet szempontjából tehát nem vezet
het a kívánt célhoz. Az egyszerűsítés lényege szerintünk az alacsonyabb rendű,



*4 mérnökgeológia, a talajmechanika és a földtan viszonya 271

minőségileg is világos anyagi elrendeződés megragadása a magasabb rendűben, 
az általánosban. Pl. a geofizika, a földtan egyik társtudománya, amely szintén 
gyakorlati célokat szolgált, ezt is teszi; reá éppen az a jellemző, hogy mind 
nagyobb felbontó képességű, és mindinkább földtani elveknek megfelelő fizi
kai vizsgálatokkal igyekszik elérni a részletek tisztázását, mint a földtannal 
való szintetikus ismeretkialakítás feltételét. A geofizika ezenkívül területtípu
sonként úgy választja ki modelljeit, hogy ezek összhangban legyenek a rész
letmegfigyelésekből kialakuló szintetikus, földtanilag is hiteles természeti kép
pel. Ez a szemlélet lehetővé teszi a geofizikai vizsgálat révén magának a föld
tannak a fejlődését is. A földtani ismereti fejlettség pedig adekvát tartalmi 
gazdagság a talajmechanikai modellezés szempontjából.

Ha — idézünk — ,, . . . a talaj . . .  a szilárd . . .  és a cseppfolyós állapot 
között foglal helyet . . . külön halmazállapotként . . . ” tételt a talajmecha
nika továbbfejlődése kiindulópontjaként elfogadjuk, akkor — minden útke
resés ellenére a földtan irányában —, ebben az esetben nem történik más, 
minthogy mechanikai, fizikai elméletek kamatoztatására gondolatilag létre
hozzuk a tovább már nem egyszerűsíthető, a földtantól végképp elszakadt 
legalacsonyabb szintű talajmodellt. Ez a konstelláció tulajdonképpen akadálya 
a modellezésnek is, lényeges princípiumának mond ellent. Ez úgy szól, hogy 
a modellezési ,, . . . folyamatban a modell nemcsak az objektum megismeré
sének eszköze, hanem maga is az objektumra vonatkozó ismeretek adott 
rendszere, s az objektumot egyre pontosabban leíró modellek segítségével 
törekszünk a valóság adott tartományának egyre adekvátabb magyarázatára, 
végső soron a jelenségek adott körét egzakt módon leíró tudományos elmélet 
létrehozására” (Kocsondi A. 1970). Vagyis a földtan megkerülésével kidol
gozott, tátongó űrt nyitva hagyó egyszerűsítés ellentmond annak, hogy a 
talajmechanika valóban hozzásegítse művelőit a talajok mechanikai termé
szetének adekvát (megfelelő) megismeréséhez.

*

Az elmondottak értelmében pontokba foglaljuk a következtetéseket, ame
lyek a földtan, a talajmechanika és a mégnökgeológia földismereti vonatko
zású kapcsolatáról említést kívánnak.

1. A talajmechanikai vizsgálat, eredeti rendeltetése mellett, geológiai 
vonatkozású téma is- A talajok (kőzetek) képződését és mechanikai, fizikai 
tulajdonságait sok irányból ható földtani determináló tényezők szabják meg. 
A talajmechanikai ismeretek éppen ezért fontos szerepet tölthetnének be a 
geológiai megismerés területén. Ennek adott esetben az a feltétele, hogy a 
talajmechanikát (talajfizikát stb.) beillesszük a földtan sokoldalú kategória- 
rendszerébe. így például egy adott mechanikai tulajdonságokkal rendelkező 
anyag esetében vizsgálnunk kellene, hogy milyen fáciesű, litológiailag hová 
tartozik, milyen utólagos változásokon esett át, milyen tektonikai hatás érte, 
milyen a kora. Ezen az úton növelni lehetne a földtan heurisztikus értékét.

2. Az 1. pontban foglalt fejtegetés visszaható érvényű a talajmechaniká
ra. A talajmechanikai eredmény is nagyobb igazságértékű, kételyt kevésbé 
keltő, ha a komplex földismereti valóság részeként kerül kifejtésre. Alaposabb 
megismerésről tehát, amely talaj mechanikailag „nagyobb igazságértékű” ered
ményhez vezet, akkor beszélhetünk, ha a képződmények fizikai, mechanikai 
tulajdonságai mellett a földtan klasszikus attribútumait is elismerjük az anyag
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elválaszthatatlan „hatékony” attribútumainak; természetesen tudva azt, hogy 
a mechanikai tulajdonságok más fundamentális földtani jellemzők révén meg
ragadhatók. A jellemzők közötti kölcsönös meghatározottság mindennemű, a 
Földre (talajra) vonatkozó általánosítás, ismeretfejlesztés alapja.

3. Az előbbiek alapján kézenfekvő, hogy a talajmechanika modellkísérle
teihez az alap a földtan sokoldalú, implikációkban gazdag anyagrendszerezése 
megfelelő tényanyag kezeléssel. A modellezést pedig a vizsgált objektum mind 
sokoldalúbb, földtani értékekben is realizálódó tevékenységének kell tekin
tenünk .

*

Elgondolkozhatunk azon is, hogy miért vitatkoznak olyan sokat a mér
nökgeológia mibenlétéről. Utaltunk rá, hogy a mérnökgeológiának van egy 
geológiai értelmű vizsgálati területe, amely alapvonalaiban egységesen kidol
gozott „oldal” . Ez nem ad vitára semmi okot. Ehhez az „oldalhoz” csatlako
zik azután a mérnöki munkálatok sokasága (szakvéleményezés, urbanisztika, 
területfejlesztés, hálózatos térképezés stb.). Innen nézve valóban ahhoz a lát
szathoz jutunk, hogy a mérnökgeológia lényege szerint más és más tudomá
nyos működési terület.

A talajmechanika és a mérnökgeológiai munka fejlesztésének kérdéséről 
és ezeken keresztül a földtan fejlődéséről nem e sorok írója írt először. Való
színű továbbá az is, hogy az általunk adott elméleti kifejtés még igen messze 
áll a gyakorlati munkák sikerétől. Viszont, ha a talajmechanikát fejleszteni 
kívánjuk, véleményünk szerint a vázolt út a helyes.
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NOTES ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ENGINEERING 
GEOLOGY, SOIL MECHANICS AND GEOLOGY

by
L .  M O L D V A Y

I. The soil-mechanical test is, from the original aims apart, fairly geo
logical too. The genetics as well as physical i.e. mechanical properties of soils 
(rocks) are pre-determined by multi-directional geological factors. These differ
ent soil-mechanical (soil-physical) properties as determined might play an 
important part in geological knowledge when duly fitted in this many-sided 
system of categories. For instance, in the case of rocks with given mechanical 
properties, their facial i.e. lithological belonging just as any pertinent post-
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formational (e.g. tectonic) effects should by synthesized to increase the heuris
tic value of geology.

2. All this exposed above applies, in reverse, to soil mechanics. Soil- 
mechanical results will have an increased value of truth when treated as 
integral part of a complex picture of the geological reality.

3. As it should be evident now, geology as a many-sided scientific system 
rich in implications would serve as basis for soil-mechanical pattern experi
ments relying upon a convenient stock of facts. Modelling is to be taken as 
a tool for the obtention of multi-disciplinary knowledge of the object investi
gated.

18 M Á F I  É v i  J e l e n t é s  1976. é v r ő l




