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1. fejezet
Bevezetés
A folyóteraszok helyének és korának azonosítása alapvető fontosságú a negyed
időszak felszínfejlődésének megértéséhez. Ezért a teraszok egyértelmű azonosí
tását lehetővé tevő módszerek lényegesen megkönnyítik a geológiai értelemben
viszonylag fiatalabb (pliocén korú és fiatalabb) felszínek kialakulásának meg
értését.
Érdeklődésem eredetileg a Tisza mai folyása kialakulásának tisztázására
irányult. E munka egyik pillérét adta volna a Tokaji-hegység keleti oldalán
húzódó teraszrendszer tanulmányozása, hiszen ez lehetővé tette volna a ko
rábban i t t futó nagyobb vizek időbeli fejlődésének jobb megismerésére. Saj
nos azonban, e teraszrendszert illetően csak kevés és általában a gyakorlatban
használhatatlan anyagra leltem. Ugyanakkor olyan kutatási eredményre sem
akadtam, mely azt mutatta volna, hogy e vidéken nem is létezik a keresett
teraszrendszer. így nem maradt más hátra, fel kellett tárnom a mai Bodrog
mentén, azzal párhuzamosan futó teraszokat.
A klasszikus terepi munka, a vidék többszöri bejárása, a hagyományos geo
morfológia módszerek alkalmazása azonban mind eredménytelen volt, mert a
fiatal teraszokat kivéve, melyek egyébként nagyon könnyen fellelhetők végig
a Bodrog mentén, semmilyen magasabb helyzetű, egyértelműen azonosítható
szintet nem találtam. Ügy véltem, ez még nem bizonyítja az idősebb szintek
hiányát, csak arra utal, hogy az alkalmazott eljárások nem alkalmasak azok
kimutatására. Ennek egyik oka lehet az erózió tevékenysége, melynek következ
tében a magasabb geomorfológiai (terasz-) szintek felismerhetetlenné váltak,
másik oka pedig az erre a tájra jellemző, hosszú időre vissza tekintő szőlő
művelés és a kapcsolódó tevékenységek felszínalakító hatása. így tehát olyan
3
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1.1. ábra.
A Tokaji-hegység 360 m alatt fekvő, a vizsgálatba bevont területeinek áttekintő,
látszati képe. Zölddel színezve a mintaterület látható. A zöld árnyalatai a tszf.
magasságot reprezentálják.

eljárást kellett találnom, mely alkalmas az elrombolódott szintek kimutatásá
ra is. A dolgozatban ezt a metódust és az alkalmazásával elért eredményeimet
mutatom be.
A munkámban feldolgozott mintaterület elhelyezkedése a 1.1. ábrán látha
tó.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ebben a dolgozatban a Tokaji-hegység
megnevezést használom, mert ez a név fedi le azt a területet, melyet
va földtani szerkezetére

utal

Tokaj Eperjesi vulkanikus ívnék is hívnak. A Ma-
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gyarországon évtizedek óta használt „Zempléni-hegység" elnevezés hibás: ilyen
hegység sosem volt. Létezik a Zempléni Szigethegység, az viszont a mai Szlová
kia területére esik, földtani kifejlődése, felépítése, kora, alaktana pedig teljesen
eltér a Tokaji-hegységétől. Előfordult ugyan a Tokaj Zempléni-hegyvidék el
nevezéssel is (Ádám L. 1984) de ez rnnrnem terjedt el.
Érdekes, hogy a magyarországi földrajzi irodalom következetesen a rossz el
nevezést használja és innen átvéve (vélhetően az iskolai földrajztanítás miatt)
mások is így használják: nem csupán a köznyelv, detérképészet, a meteorológia,
a történettudomány stb. is. Ugyanakkor a földtan művelői, nagyon helyesen,
megmaradtak az eredeti elnevezésnél. Véleményem szerint a földrajzban, kü
lönösen az iskolai földrajzoktatásban is vissza kellene térni a Tokaji-hegység
megnevezésre, hiszen geológiai, geomorfológiai, de növényföldrajzi, talajtani,
tájföldrajzi és történeti szempontból is ez a helyes elnevezés.

2. fejezet
Kutatási előzmények
A Tokaji-hegység Bodrogra lejtő, keleti oldalának geomorfológiai feltárása át
lagosnak mondható. Nem tartozik az ország legkutatottab területei közé, de
negyedidőszaki fejlődése meglehetősen jól ismert. E keleti oldal teraszrendszere
viszont

különös módon

tulajdonképpen feltáratlannak tekinthető, hiszen a

legutóbbi időkig csupán egyetlen olyan közlemény jelent meg, mely konkrétan
ezt vizsgálta. Ez annak fényében, hogy a hegység nyugati, azaz a Hernádra
néző oldala és annak teraszrendszere meglehetősen részletesen ismert, még ke
vésbé érthető. A magyar földrajz két meghatározó folyóirata, a Földrajzi Köz
lemények és a Földrajzi Értesítő összes évfolyamát áttanulmányozva is csupán
kevés olyan írásra bukkantam, mely legalább megemlíti a területen a teraszok
1

létét . Ugyanez mondható el a földtani folyóiratok vonatkozásában is, igaz per
sze az is, hogy ezek a geológiai viszonyokra koncentrálnak és e tekintetben a
teraszrendszer kérdése

sőt gyakran a geomorfológiai viszonyok is

alárendelt

szerepet játszik.
Véleményem szerint ennek okai abban keresendők, hogy Magyarországon a
geomorfológiai kutatások kibontakozásának idején a vizsgálatok (és nem csak
a geomorfológiai vizsgálatok) a történeti határokon belül és azokon kívül is
zavartalanul folyhattak. Ez az időszak nagyjából a X I X . század utolsó évtize
détől az I . világháború kezdetéig tartott. Ebben az időszakban a részletező,
szerteágazó tudományos háttéren alapuló munkák helyett inkább a nagylépté
kű leírások készítése, egyáltalában a különféle geomorfológiai folyamatoknak
a Kárpát-medencében ható felismerése
1

volt a cél

(FODOR

F. 1990). A kora-

Jól látható ez a dologozatom végén található irodalomjegyzék viszonylag rövid voltából

is: kevés az itteni teraszrendszer feltárásával kapcsolatba hozható korábbi munkák száma.

6
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beli társadalmi és politikai légkörben e munkáknak tulajdonképpen semmiféle
akadálya nem volt. A vesztes háború után a helyzet drámaian változott. A
szomszédos államok területén kutatásokat folytatni csak nagy nehézségek árán
lehetett, így maradt a csonka országterület vizsgálata. Azonban i t t is voltak
sürgető feladatok: az ország elvesztette természeti erőforrásai zömét, ezért a
maradék területen levők feltárása, számbavétele, hasznosíthatóságuk megoldá
sa vált kiemelt céllá. A Bodrog mentén húzódó teraszrendszer feltárása nem
kecsegtetett ilyen eredményekkel.
A terület geomorfológiai viszonyainak első tanulmányozója, de legalább
is az erről szóló első cikk szerzője, Bárány István volt. O 1932-ben publikálta
„Morfológiai megfigyelések a Zempléni Szigethegységben és a Zempléni Terraszvidéken" círnű dolgozatát

(BÁRÁNY

I . 1932). Ebben

a címnek megfelelően

részletesen tárgyalja a terület morfológiai viszonyait és teraszrendszerének sa
játosságait. Természetesen a címben jelzett „Zempléni Terraszvidék" nem azt a
területet jelöli, amit manapság „Zempléni-hegység" néven emlegetnek földrajzi
témájú könyveink és térképeink, hanem az attól északabbra levő, a Sátoralja
újhely és Tőketerebes között fekvő területet. így végül is az ő munkája sem fedi
a Bodrog-mentét, hiszen ez a Tárna, az Ondava és a Helmec-patak környéke.
Mindazonáltal dolgozata érdekes és lelkiismeretes munka, sok információt és
adatot tartalmaz, egyedisége pedig csak kiemeli értékes voltát. Öt szintet írt
le, természetesen a klasszikus geomorfológiai módszerek felhasználásával. Cik
ke végén így vélekedik: „Amint látjuk, terraszvidékünk megérdemli a kutatást,
mert nemcsak érdekességében, hanem kidolgozottságában is terraszvidékeink
egyik locus classicusának minősíthető.".
1941-es dolgozatában Bulla Béla, a kor egyik meghatározó geornorfológusa, már a Kárpát-medence teraszrendszereinek áttekintését adja

(BULLA

B.

1941). Ez az áttekintés persze nem lehet teljes, de mégis szintézisnek tekinthe
tő. Az addigra összegyűlt vizsgálatok eredményeként úgy véli, hogy a medence
folyói mentén a teraszok száma és magassága egyező és mindegyik a Duna
teraszaihoz igazodik. Ebből arra következtet, hogy e teraszok kialakulása a
Duna klimatikus hatásokra bekövetkezett változásaival áll kapcsolatban, hi
szen a Duna már a teljes pleisztocénben a Kárpát-medence vízrajzi tengelyét
képezte, a medence tulajdonképpeni erózióbázisa volt. A Bodrog-menti vizs
gálatokhoz e munka két szállal kapcsolódik. Egyrészt kijelöli a Bodrog mentén
is az akkor még ismeretelen teraszok valószínű magasságát, hiszen azoknak is
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8

több más folyó mellett

név szerint említi a Bodrogot is, mint olyan „tekintélyes folyót", mely annak
tanulmányozatlansága miatt maradt ki dolgozatából. Ez tehát közvetetten azt
is bizonyítja, hogy az 1932 és 1941 közötti évtizedben a Bodrog menti hegyol
dal, vagyis a történeti Tokaj-hegyalja, geomorfológiai feltárásában érdemleges
előrelépés nem történt.
Kiemelkedő alakja volt a kor földrajzának Kéz Andor. 1942-ban megjelent
cikke „Az erózióról és a terraszokról" címet viseli (KÉZ A. 1942). Ebben olyan
módszertani összefoglalót kíván nyújtani, melyek lehetővé teszik a medence
összes teraszrendszerének egymással való összehasonlítását. Példái zömét ő is
a Duna teraszairól hozza, amiből egyrészt kiderül, hogy a legjobban tanulmá
nyozott teraszrendszer még mindig a dunai, másrészt az is, hogy a legfontosabb
is.
Időközben Bulla Béla leírja a Nagyág, a Talabor és a felső-Tisza teraszait
(BULLA

B. 1940), Kéz Andor pedig a Tarac és a felső-Tisza más részének tera

szait (KÉZ A. 1940). 1936-ban készül el Láng Sándor a felvidéki folyóteraszokat
taglaló munkája (LÁNG S. 1936). Ez a felvidék nyugati és középső területeinek
teraszrendszereit mutatja be, a keleti vég ezúttal is feltáratlan marad.
A Földrajzi Közlemények 1944 1947-es (egyébként igen vékony) számában
jelenik meg Láng Sándor munkája, a Miskolci kapuban végzett geomorfológiai
megfigyeléseiről (LÁNG S. 1944 1947).
Úgy tűnik tehát, hogy az 1940-es évekre már csak Tokaj-hegyalja geomorfo
lógia célú tanulmányozása van hátra ahhoz, hogy a Kárpát-medence északkeleti
részének teraszait ismerjük és ezzel a folyóhálózat kialakulásáról is részletes kép
álljon elő. Már csak azért is időszerű lett volna e vizsgálatok elvégzése, mert
ezzel tulajdonképpen teljessé vált volna az Északi-Kárpátok medence felé eső
oldala teraszrendszereinek feltérképezése. Érdekes módon mégsem végezte el
senki ezt a munkát. M i több: elmondható, hogy innentől kezdve a területről
szóló munkákban általában említést tesznek ugyan a pleisztocén teraszokról,
de létükön kívül semmi egyéb nincs megadva.
Az 1950-es évektől jelenik meg Pinczés Zoltán több tanulmánya is a terület
ről (PlNCZÉS Z. 1954, 1977, 1998/a, 1998/b) , de a teraszrendszer feldolgozása
egyetlen publikációjában sem fordul elő, pedig kandidátusi dolgozata (1961) is
e vidékről szól: „A Zempléni-hegység déli részének természeti földrajza" cím
mel. A vita során sem érintette ezt a kérdést egyetlen opponens sem, pedig

9
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Pinczés feldolgozta a Hernád- és a Szerencs-patak teraszait is (SZILÁRD J.
1961).
Pinczés Zoltánról szólva meg kell jegyezni, hogy ő a terület kiemelkedő ku
tatója, a Debreceni Egyetem (ebben az időben Kossuth Lajos Tudományegye
tem) professzora. Míg Pinczés professzor inkább a hegységgel, annak geomorfo
lógiájával foglalkozott, addig kollégája, a már elhunyt Borsy Zoltán professzor,
a Bodrogköz és a Bodrog kialakulása oldaláról kapcsolódott be a terület tanul
mányozásába, de a teraszrendszer kérdését érdemben nem érintette ő sem.
Az 195ü-es években intenzív teraszkutatás indul meg az országban és ez
az 1960-as években is folytatódik, sőt, tulajdonképpen a geomorfológia egésze
meglehetősen sok új eredményt produkál. Ebben az időben készül el a Duna
teraszrendszerének részletes leírása, elsősorban Pécsi Márton

munkája ered

ményeként ( P É C S I M . 1959). E munka nagy jelentősége abban rejlik, hogy az
egész magyarországi Duna-szakasz egységes szempontrendszer szerinti, részle
tes feldolgozásával a teljes magyarországi teraszkutatás egyfajta sarokköveként
lehet rá tekinteni. Ennek oka egyszerűen annyi, hogy a Duna a medence víz
rajzi tengelye, ezért az i t t lezajló változások hatásai vélhetően az egész meden
cében felismerhetőek, vagyis ismerve a Duna kialakulását, az vezérfonalként
2

szolgálhat a Kárpát-medence más teraszainak feltárásához . A történeti hűség
kedvéért azonban érdemes megjegyezni, hogy Pécsi munkáját, mely kandidá
tusi értekezése is volt, igen sok kritika érte ( M A R O S I S. 1959). Ebből világlik
ki igazán, hogy mennyire eltérően lehet megítélni egyazon terület fejlődését,
sőt akár formakincseinek besorolását is. A kor nem egy igen jelentős geomorfológusa némely fontos kérdésben homlokegyenest ellentmondott a Pécsi által
tett megállapításoknak, bár ugyanazt a területet vizsgálták ugyanazon mód
szerekkel.
Hogy mennyire erős volt ekkoriban a szintézisalkotásra való törekvés és
ugyanarról a tárgyról mennyire ellentétes vélemények éltek egymás mellett
legalábbis a teraszmorfológia területén

jól mutatja Bulla Béla folyóterasz-

problérnákat tárgyaló cikke ( B U L L A . B. 1956). Ebben a klimatikus teraszok
mellett teszi le a garast és felveti, hogy a terasz-szintek (7 szintet azonosít) a
2

Ha nagyon pontosan akarunk fogalmazni, akkor persze ez ebben a formában nem igaz,

mert a Poprád északra lép ki a Kárpátokból és a Visztula vízrendszeréhez tartozik, az Olt
pedig délre és bár a Dunába torkollik, de jóval a vaskapui áttörés alatt, így kissé eltér a
Kárpát-medencén belüli általános fejlődésmenettől.
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teljes Közép-Európában

tulajdonképpen

megegyeznek.

A szintetizáló munkákból is kimaradt a Bodrog-menti teraszrendszer tár
gyalása. Pedig ekkorra már elkészült a magyarországi folyók kialakulásának a
kor színvonalán álló, jó összefoglalása, különösen Somogyi Sándor munkái kap
csán, melyből mindenképpen kiemelendő kandidátusi értekezése ( S O M O G Y I S.
1961).
Hasonló a helyzet a tankönyvekkel is: Kovács Lajos 1967-es regionális föld
3

tana (KOVÁCS L. 1967), a Tokaji-hegységről szólva szó szerint az alábbiakat
írja a negyedidőszaki teraszok kapcsán: „A pleisztocén folyamán ismét emelke
dett a hegység, ami újabb teraszok keletkezését eredményezte.'"'.
A folyóteraszok létének lehetőségét néha még akkor sem vetették fel, amikor
pedig a megfigyelésekből kiindulva legalábbis vizsgálatra érdemes lett volna a
kérdés. Ilyen Jugovics Lajos munkája is az egyik tokaji-hegyi lepusztulási tér
színről ( J U G O V I C S L. 1970). Leírja, hogy a tokaji Nagy-hegyen, 260 265 rn tszf.
magasságban lepusztulási térszínt azonosított, sőt azt is, hogy 280 290 m tszf.
magasságban jól csiszolt, legömbölyödött, mogyoró és dió nagyságú kavicso
kat talált. Ezek anyaga szerinte gneisz, csillámpala, kloritpala, fillit, ám nem
ismeri fel, hogy ezek olyan kőzetek, melyek a tokaji hegyen egyébként nem for
dulnak elő, míg például a Zempléni-szigethegységben igen. Arra a lehetőségre
azonban, hogy e megfigyelései teraszra utalnának, nem gondolt, dacára annak,
hogy a mondott magasságok a Tisza felett 170, illetve 190 m-rel vannak és e
szintek a Duna mentén

például a Gerecsében

V I I . terasz magasságának

felének meg ( P É C S I M . 1959).
A folyóteraszokkal kapcsolatos kutatások (sőt, általában véve a magyaror
szági geomorfológiai kutatások) az 1970-es években érdekes, új módszerekkel
bővültek. Ezek közül a teraszkutatásban a legjelentősebb a folyók mentén talál
ható travertínó összletek
ismertté vált

Schweitzer Ferenc és Scheuer Gyula munkái révén

geomorfológia elemzésén alapult. Sikerült a tarvertínók több

fajtáját elkülöníteniük és kimutatni, hogy van köztük olyan, melyek szintjei
a folyó mindenkori árterének a szintjéhez kötődnek, vagyis alkalmasak tera
szok kimutatására. Ezt a módszert a Duna teraszainak vizsgálatakor sikerrel
alkalmazták így ez az új eljárás bizonyította létjogosultságát ( S C H E U E R Gy.
3

Érdemes megemlíteni, hogy e könyv 2.4.9. fejezetének a címe: A Tokaji-hegység. Itt a

szerző lábjegyzetben utal arra, hogy ezt a korábbi Tokaj Eperjesi-hegység, illetve az aktu
álisan elterjedt és helytelen Zempléni-hegység megnevezés helyett használja.

2. FEJEZET. KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK

11

S C H W E I T Z E R F. 1973).

Ekkor jelennek meg a morfometriai vizsgálatokkal kapcsolatos első komo
lyabb írások is. Ezek Kertész Ádám nevéhez kapcsolódnak, aki cikkeiben szá
mos morfometriai eljárást mutatott be, általában igen szemléletes példákkal
illusztrálva használatukat ( K E R T É S Z Á. 1972, 1974, 1976).
Ezek egy része kétségkívül elvi hasznossága volt csupán, hiszen az elvég
zendő számolások, vagy szerkesztési műveletek mennyisége igen nagy, bár álta
lában viszonylag egyszerűek volt. A számítástechnikai módszerek alkalmazása
hoz majd e téren nagy áttörést a magyarországi kutatásokban, nevezetesen a
térinformatika

megjelenése. A számítógépek viszont ekkor még nagyon drágák

voltak és nagyon kevesen értettek hozzájuk, nagyon kevesen gondoltak ar
ra, hogy a geomorfológiai problémák megoldásában hasznukat lehetne venni.
Kertész Ádám viszont már 1972-es cikkében rámutat arra, hogy „Mivel a geo
morfológia meglehetősen bonyolult, folyamatokkal foglalkozik, a számítógépek
4

alkalmazásának rendkívül nagy a perspektívája" (KERTÉSZ Á. 1972) .
Ezek a szavak ma sem vesztettek semmit sem aktualitásukból, hiszen a ma
gyar geomorfológia a számítástechnikai, térinformatikai, illetve általában véve
a geoinformatikai eljárások felhasználásában rejlő lehetőségeket még napjaink
ban is csak nagyon szerény mértékben használja ki.
E megállapítás igaz voltát támasztja alá, hogy geomorfológia témakörben a
két vezető magyar földrajzi folyóiratban az elmúlt évtizedek anyagából mind
össze három cikk említi címében is a térinformatikát: Telbisz Tamás egyik
írása ( T E L B I S Z T . 1999), Csutak Máté és Bódis Katalin
feldolgozó munkája ( C S U T A K M .

Velencei hegységet

B Ó D I S K . 2001), valamint Sebe

Kriszti

na Nyugat-Mecsekről szóló elemzése ( S E B E K . 2006). Ez utóbbi munka szer
zője nem csupán leírását, geomorfológiai vázlatát adja mintaterületének, de
számszerűen is igyekszik megfogalmazni a feltárt sajátosságokat és azoknak a
földtani tényezőkkel való összefüggéseit. Esetleg ide sorolható még

Mattányi

Zsolt és Mari László munkája az Ipoly-völgyben végzett tájföldrajzi vizsgála4

A számítástechnikai módszerek olcsóbb, viszonylag egyszerű, ezáltal a korabeli viszo

nyok között is könnyen elvégezhető „kézi megvalósítására' ad példát Papp Sándor 1972-es
dolgozata. Ebben a peremlyukkártya tájföldrajzi elemzésekben való felhasználását mutatja
be (PAPP

S. 1972).

Harminchat év távlatából visszatekintve úgy tűnik, hogy nem is az az

érdekes ebben az írásban, hogy miként kell használni ezt az eszközt, hanem az, hogy mál
ékkor megfogalmazódott az igény a hatékonyabb adatfeldolgozás iránt.
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L. 2005). Telbisz Tamás említett dolgozata is

azon kesereg, hogy a magyarországi földrajz mily kevéssé használja ki a szá
mítástechnika adta lehetőségeket. Míg első mondatában úgy fogalmaz, hogy
„...napjaink talán leglendületesebben fejlődő ágazatává lett az informatika
földrajzi alkalmazása", addig kicsivel hátrébb megállapítja hogy három rangos
nemzetközi geomorfológiai szaklap cikkeinek mintegy 45%-a foglalkozik model
lezéssel de Magyarországon a földrajzos folyóiratokban alig akad modellezéssel
foglalkozó tanulmány. Bár e kijelentés 1999-ből származik, sajnos ma is meg
állja a helyét.
Meg kell jegyezni ugyanakkor azt is, hogy

tapasztalatom szerint

a szak

mai konferenciákon lényegesen kedvezőbb a kép, a térinformatikai eszközöket is
felhasználó elemzések, feldolgozások aránya sokkal magasabb. Nemzetközi vi
szonylatban kiegyenlítettebb a helyzet, mert a konferenciákon a szakfolyóiratok
cikkeinél tapasztaltakhoz hasonló mértékben jelennek meg a geoinforrnatikai
módszerekről szóló vagy azokat felhasználó írások.
Ezt támasztja alá, hogy a 2005-ös Zaragozai Nemzetközi

Geomorfológiai

Konferencián 18 előadás és 35 poszter szerepelt a térinformatika és geomorfo
lógiai témakörben, míg például a glaciális- és periglaciális szekcióban 26 előadás
és 39 poszter, a fiuviális geomorfológia és paleohidrológia szekcióban pedig 44
előadás és 48 poszter volt. Ha az összes előadást és posztert is figyelembe
5

vesszük, akkor pedig 32 címben és 127 összefoglalóban fordul elő a GIS kifeje
zés említése Vagyis az arányok lényegesen kedvezőbbek a geomorfológiai célú
térinformatikára nézve, mint Magyarországon

6

Pedig a térinformatika geomorfológiai célú felhasználása
viszonylag fiatal volta ellenére

a térinformatika

meglehetősen széles körű és sok eredményt

felmutatni képes terület. Nem csupán arról van szó, hogy az egyébként hagyo
mányos módon is elvégezhető eljárásokat gyorsabban, kényelmesebben lehet
számítógéppel végrehajtani, mint tollal papíron, hanem arról is, hogy olyan
nagy adatbázisok áttekintése, értelmezése válik lehetségessé, amelyek feldolgo
zása nem számítástechnikai eszközökkel illuzórikusnak nevezhető.
5

Geographical Information System földrajzi információs rendszer. A hétköznapi érte
lemben térinformatikai rendszereknek nevezett eszközök angol nyelvű összefoglaló elnevezése.
E konferencián négy olyan magyar előadás/poszter jelent meg, melynek címében vagy
6

összefoglalójában vagy a kulcsszavai között szerepelt térinformatikai tárgyú kifejezés. Figye
lemre méltó, hogy e négy anyagból kettőt pécsi kutatók jegyeztek
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Mindenképpen utalni kell arra, hogy a teraszkutatások megújításának csak
egyik eszköze a térinformatikai lehetó'ségek kiaknázása. A klasszikus geomorfometria eszköztárát alaposan kihasználva Gábris Gyula jelentetett meg alapve
tő eredményeket a pleisztocén végi holocén eleji folyófejlődésről ( G Á B R I S Gy.
2002).

Ez jól mutatja, hogy megfelelő meggondolásokkal élve a klasszikus, vagy

ahhoz közel álló módszerek alapján állva is lehet már alaposan ismertnek hitt
kérdésekről is újat mondani. Ujabb tanulmánya ( G Á B R I S Gy. 2 0 0 6 ) szintén ezt
igazolja (és a kémiai, fizikai vizsgálatok geomorfológiai kutatásokba való bevo
násának szükségességét is), bár azt is írja, hogy „A teraszok kialakulási mecha
nizmusára vonatkozó elméletekkel mintegy 1 0 évvel ezelőtti tanulmányomban
foglalkoztam, s nyugodtan megállapíthatom, hogy azóta ebben a kérdésben
nem jutottunk jelentősen előre.". Éppen ezért kell rámutatni, hogy a korszerű
térinformatikai eszközök szélesebb körű elterjedése nagyban segítené a teraszés általában a geomorfológiai kutatásokat is.
A kép teljessége érdekében fontos tudni, hogy a teraszkutatásban napjaink
ban is vezetnek be újszerű megoldásokat. Magyarországi viszonylatban ilyenek
a teraszok korának meghatározására alkalmazott eljárások, melyek RuszkiczayRüdiger Zsófia és társai munkája nyomán valósultak meg. Bár eredményeiket
számosan vitatják és több ellentmondást is tartalmaznak, mégis roppant figye
lemreméltóak. Munkájuk során kozmikus eredetű hélium-izotópokat vizsgálva
elemezték dunai eredetű sziklateraszok anyagát, így próbálva meghatározni
valószínű korukat. Az általuk kapott értékek nagyon jelentősen eltérnek az ed
digi, más módszerrel kapott adatoktól és bár jelentős vitát vált ki értelmezésük,
mindenképpen elgondolkoztatóak ( R Ü S Z K I C Z A Y - R Ü D I G E R ZS. et al. 2 0 0 5 ) .
Ezen új módszerek sorába illeszkedik a térinformatikai módszerek terasz
kutatásokban való felhasználása, bár egyelőre igen kevesen foglalkoznak ezzel
a területtel.
Úgy vélem, hogy az ilyen és ehhez hasonló újszerű, számszerű eredménye
ket produkáló módszerek nagyban segítik a magyarországi geomorfológiai ku
tatások megújulását, modern módszerek iránti nyitottságának növelését ezért
tanulmányozásuk, alkalmazásuk, oktatásuk fontos feladat.

3. fejezet
Célkitűzés
Az eddigiekből világosan kiderült, hogy a Tokaji-hegység keleti oldalán futó
teraszrendszer feltárása mindezideig nem történt meg, bár egyes részeit már
ismertették, vagy legalábbis utaltak rájuk. így munkám egyik célja az e terü
leten fellelhető, teraszként azonosítható geomorfológiai szintek feltárása lett.
Elsődleges célom azonban módszertani jellegű volt. Olyan módszer kidolgo
zására törekedtem, mely alkalmas roncsolódott, a hagyományos geomorfológiai
módszerekkel nem, vagy nehezen, esetleg csak ellentmondásosan felismerhető
geomorfológiai szintek, különösen terasz-szintek kimutatására.
De nem csupán ezek voltak a céljaim, hanem az alábbiakban foglaltak is:
• kísérlet a Tokaji-hegység keleti oldalán kimutatható terasz-szintek azo
nosítására, párhuzamosításuk ismert, hasonló morfológiai helyzetű, vagy
azonos vízrendszerhez tartozó teraszrendszerekkel;
• annak konkrét példán történő bemutatása, hogy megfelelő meggondolá
sok mentén haladva, ma már hétköznapinak nevezhető eszközök birto
kában, látszólag információszegény térképi anyagból, korábbi kutatások
számszerűsíthető adatait felhasználva is értékes geomorfológiai kutatások
végezhetők;
• konkrét kutatás során való felhasználással megmutatni, hogy a szabad
szoftverek használata a térinformatikában, a földrajzi folyamatok szá
mítógépes modellezésében reális alternatíva a kereskedelmi rendszerek
mellett.
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4. fejezet
A módszer ismertetése
4.1. Alapvető meggondolások
Bármely külső felszínformáló erőa felszín egyenletessé tétele, a felszín magas
ságkülönbségeinek elsimítása irányában hat. A valóságban azonban ez a hatás
nem érvényesül önmagában, mert a belső erők is formálják a bolygó felszínét,
megváltoztatják a magassági viszonyokat. Ezek érvényesek a vizsgálat tárgyát
képező folyóvízi felszínalakításra is.
Maga a folyó arra törekszik, hogy esésgörbéjét egyre egyenletesebbé és egy
re laposabbá tegye. Ha egy adott terület hosszú ideig nyugalomban van, vagyis
sem (endogén eredetű) emelkedés, sem süllyedés nem mutatkozik, és a terület
vizeinek erózióbázisa sem változik, akkor a területen áthaladó folyóvizek esés
görbéje egyre laposabb lesz. Végül enyhén hullámos, esetleg egyes részeken sík
felszín alakul ki a folyó vízgyűjtőjének területén. E felszínt a folyók általában
kanyarogva, esetleg ágakra szakadozva kalandozzák be és szétterítik rajta a
hordalékukat.
Nagyvonalakban közelítve meg a kérdést a következő megállapítások tehe
tők.
Amikor a felszín magassága változik, megváltozik az egyensúlyi ál
lapot is. Ha a felszín süllyedni, vagy az erózióbázis emelkedni kezd,
akkor a folyó előbb-utóbb feltölti hordalékával az eddigi medrét és
árterét: a hajdani felszín elsüllyed. Ekkor az eredeti felszín rekonst
rukciója általában csak geológiai vagy geofizikai módszerek alkal
mazásával lehetséges. Ha azonban a felszín megemelkedik, vagy az

15

16

Alapvető meggondolások
erózióbázis süllyed, akkor előbb-utóbb a folyó energiája, munkavég
ző képessége is növekedni fog az adott területen. Ekkor, ha lépést
tud tartani a megnövekedett erózió az emelkedéssel, akkor bevágja
a medrét és a korábbi árterét elhagyja. Ha nem képes lépést tartani
az emelkedéssel, akkor megváltozik a futásiránya, szélsőséges eset
ben akár a visszájára is fordulhat. Ha az erózióbázis süllyedéséről
van szó, akkor általában mederbevágódás a következmény. Végül
tehát a meder a korábbinál mélyebbre kerül, és a hajdani ártérolyan magasra kerül, hogy már a legmagasabb árvizek sem érik el:
terasszá alakul.
A klimatikus hatásra kialakuló teraszok esetében a végeredmény
ugyanez, bár a képződést más hatások indukálják. Ebben az eset
ben a főfolyó vízgyűjtőjén beálló klímaváltozás felelős a teraszok
létrejöttéért. Ha a klíma csapadékosabbá válik (akár a párolgás
csökkenése, akár a csapadék növekedése miatt), akkor a folyókba
kerülő víz mennyisége és így a folyó munkavégző képessége nagyobb
lesz. Ez a meder bevágódását eredményezi, melynek hatására végül
is a korábbi ártér előbb magasártérré alakul, majd terasszá lesz. A
klíma szárazodása felkavicsolódást hoz magával, a teraszok anya
gának felhalmozódásával jár.
Tiszta formában

legalábbis a Kárpát-medence területén

valószínűleg

egyik hatás sem érvényesülhetett. Inkább azt mondhatjuk, hogy egy adott te
rasz kialakulását ugyan okozhatta egyik vagy másik hatás, de egy teljes terasz
rendszer kialakulása általában e kettő együttes megjelenésével magyarázható.
Tovább árnyalja a képet, hogy a teraszok kialakulása akkor történik
pedig meglehetősen gyorsan

még

amikor akár a klímában, akár az erózióbázis

feletti magasságban változás áll be ( G Á B R I S Gy. 1 9 9 7 ) .
Látható ebből a gondolatmenetből, mely a teraszképződés jól ismert, általá
nosan elfogadott menetét mutatja be, hogy a terasz eredetileg tulajdonképpen
egyfajta „kiindulási felszín"-nek tekinthető. Kialakulásakor általában megle
hetősen sík, a meder és az új ártér felett függő széles, lapos, esetleg enyhén
hullámos felszínként jelenik meg. Kialakulása közben azonban rögtön erózi
ós felszínné alakul. Mivel ártér volt, ezért jellegzetes ártéri üledékek borítják:
iszap, homok, kavics, esetlegesen görgetegek. A kiemelkedés (vagy legalábbis
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a folyó árvízszintje feletti relatív magasság növekedése) során viszont egyre
eró'sebb lesz az erózió, mely lassanként kisebb, időszakos vízfolyásokat mar a
hajdani ártérbe, ezek növekedésével pedig árkok alakulnak ki. Az árkok széle
sedve és mélyülve végül völgyekké alakulnak, melyekben esetleg már állandó
vízfolyás is található. E völgyek az eddigre már jócskán bevágódott folyóra
nagyjából merőleges futásúak, vagyis szubszekvens völgyekről beszélhetünk.
A völgyek szélesedése egyúttal az egykori ártér, az eddigre terasszá lett fel
szín zsugorodását is jelenti. Ennek megfelelően az egykori ártérből először még
összefüggő, nagy darabok találhatók, melyeket kisebb, sekély árkok választanak
el egymástól. Később a kisebb-nagyobb táblákban megmaradt hajdani árteret
már mélyebb vízmosások szeparálják el a szomszédos tábláktól.
Hosszabb idő múltán az eredeti felszínből már csak kisebb foltok, völgyvállak, pihenők, tetőfelszínek maradnak, közöttük pedig mély völgyek húzódnak.
A folyamat végén az eredeti felszín már csupán roncs: jóformán egyáltalán nem
ismerhetők fel darabjai, csak az azonos magasságú, nagy gyakorisággal előfor
duló, viszonylag széles, idős völgyekkel közrefogott csúcsok és tetők mutatják
egykori kiterjedését. Ez a hajdani teraszfelszíri végállapota. A továbbiakban az
erózió e csúcsokat és tetőket is pusztítja, alacsonyítja, végül felismerhetetlenné
teszi. E folyamatot szemlélteti az 4.1. ábra.
A vonalas erózió mellett ugyanakkor a mintaterületen
másutt is

és Kárpát-medencében

kiterjedten előfordult periglaciális felszínalakulás, de a krioplanáció

hatása a vizsgálat szempontjából

érdemben nem módosítja a vázolt folyama

1

tot . Mert igaz ugyan, hogy a felszín elegyengetése irányában hat és eredmé
nyeként az idősebb teraszok közötti völgyek sekélyebbek, a teraszok élei pedig
tompábbak, elkentebbek lettek ( S Z É K E L Y A. 1977, 1983, P I N C Z É S Z. 1977).
de a kialakult csúcs- és tetőszinteket nem változtatta meg jelentősen. Ennek
oka az, hogy bár a kifagyás hatására a felszín
és tetők is

és így elvileg a vizsgált csúcsok

alacsonyodott, de éppen a kifagyás hatására keletkezett törmelék

megvédte az alatta levő felszíneket a további eróziótól

(SZÉKELY

A. 1983).

A teraszok azonosítása általában annál egyszerűbb, minél fiatalabbak. Re1

Ez azonban természetesen nem jelenti azt, hogy a periglaciális hatások

krioplanációs felszínalakítás

különösen a

jelentéktelenek lettek volna. Mint azt Pinczés Zoltán és Székely

András több közleményükben is megmutatták, egyes tájaink mai arculatának kialakulásában
meghatározó szerepük volt e folyamatoknak (az erről szóló fejtegetéseket bővebben lásd a
hivatkozott munkákban).
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4.1. ábra.
Folyóterasz feldarabolódása. A - a friss terasz; B - a terasz felszínébe a - még
- kicsiny vízfolyások sekély árkokat mélyítenek, a terasz felszíne még zömében
összefüggő; C - az árkok völgyecskékké tágulnak, a terasz felszíne nagy táblákra
tagolódik; D - Mély völgyek képződnek, a terasz eredeti felszínéből már csak
kisebb foltok maradtak, ezek tetőként azonosíthatók a terepen járva; E - a terasz
végstádiuma, mély völgyek tagolják az eredeti felszínt, melyekbe most már további
mellékvölgyek csatlakoznak, a terasz eredeti felszínéből csupán pontszerű darabok
maradtak: a csúcsok. (Szerkesztette Bugya T.

latív, a folyó középvízszintje feletti magasságuk nem jellemezhető egyetlen ér
tékkel, hanem csak valamilyen magasságtartománnyal. A legfrissebb teraszok
tulajdonképpen még nem is teljesen teraszok, hanem magasárterek: még elönti
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őket a folyó egy-egy szokatlanul magas áradása. Igaz ugyanakkor, hogy nagyon
könnyen azonosíthatók. A Kárpát-medencében általában mintegy 3 5 méter
rel fekszenek a folyó középvízszintje felett és határozott, viszonylag meredek
lejtővel emelkednek ki az alacsony ártérből. Igen fiatalok, óholocén korúak.
Jellemzően még egybefüggő felszínek, legfeljebb egy-két kisebb árok tarkítja
őket. Az eggyel idősebb teraszok mintegy 10 15 méter magasan fekszenek a
középvízszint felett és így már valódi teraszok: a legnagyobb árvizek sem érik
2

el a szintjüket . Rájuk is igaz, hogy igen szembetűnőek, hirtelen, viszonylag
meredeken emelkednek ki alacsonyabb környezetükből. Bár általában nagyobb
darabokban fordulnak elő, már jellemző, hogy mélyebb árkok választják el az
egyes tagokat. Előfordul, hogy csak egy-egy darabjuk maradt meg, szigetsze
rűen.
A magasabb teraszok azonosítása viszont már nem minden esetben ilyen
triviális, sok esetben nagyon is bizonytalan. Mivel idősebbek, csak kisebb egysé
geik maradtak meg, szinte mindig szigetszerűen. Azonosításuk alapja az, hogy
jellegzetes magasságban, általában egymás közelében, de mégsem összefüggő
en, viszonylag sík felszínként jelennek meg a völgyek fölött, gyakran vízszin
tesek, vagy ahhoz közeliek, valamint jellegzetes, legömbölyített folyami kavics
található a felszínükön. Egyes esetekben a kavics helyett szálban álló kőzet,
esetleg kifagyásos eredetű, éles szélű törmelék borítja a felszínüket: ezek a
sziklateraszok.
Mivel a terepi azonosítás sok esetben nem egyértelmű, ezért előfordul, hogy
ugyanazt a területet két szakember különböző kialakulásának látja. Míg egyi
kük négy, a másikuk csak két teraszt azonosít egyazon vidéken (lásd a kuta
tástörténeti fejezetet). Az is előfordul, hogy amit az egyik kutató terasznak ír
le, a másik nem és az is megesik, hogy egy adott formát mindketten teraszként
azonosítanak, de nem azonos korú teraszként. A fentiek alapján érthető, hogy
az ilyen esetek az idősebb teraszok vizsgálatakor fordulnak elő gyakrabban,
illetve ott, ahol már a fiatal teraszok is nehezen azonosíthatóak.
A fentebb megfogalmazott gondolatmenetből következik, hogy új vizsgálati
2

Az a megfigyelés, hogy napjainkban a legmagasabb árvizek egyes esetekben elérik, vagy

megközelítik az alacsonyabb teraszok szintjét, pusztán antropogén hatásra vezethető vissza.
A folyószabályozások hatása érhető tetten a rendkívüli magasságú árvizek keletkezésében,
hiszen a teljes hosszúságában gátak közé szorított folyók vize csak felfelé terjeszkedhet a
hajdani

ártér elöntésének hiányában.

20

Alapvető meggondolások

módszerre van szükség. Az idősebb, vagy elroncsolódott terasz-szintek azono
sítása terepen, vagy részletes térképen már nagyon nehéz. Előfordul, hogy már
a kavics sem található meg, mert lepusztult, ha volt egyáltalán. A hajdani ár
tér, a mostani terasz felszíne szétdarabolódott, csak pontszerűen maradt meg,
ezért semmiféle szintfelület nem látszik sem a térképen, sem a terepen.
Ezért tehát a meglevő adatokat kell felhasználni és analizálni a vizsgálandó
terület összes kisebb-nagyobb csúcsának, tetőjének, völgy vallanak az összesí
tett magasság-eloszlását. Dolgozatomban ezt a lehetőséget tekintem át.
Tegyük fel, hogy a mintaterületen jól elkülöníthető szintek vannak (folyót eraszok, krioplanációs teraszok, színlők stb.). Ebben az esetben vagy azt talál
juk, hogy bizonyos tszf. magasságú felszínek nagyobb gyakorisággal fordulnak
elő mint mások, vagy azt, hogy a kiemelkedések csúcsainak tszf. magasságai
sűrűsödnek egyes értékek körül.
Az előbbi esetben a terepen mozogva, vagy 3D modellt szemlélve úgy ta
lálhatjuk, hogy jellemző, jól meghatározható magasságokban, viszonylag nagy
kiterjedésű, sík vagy enyhén hullámos felszínek azonosíthatóak. Ezek lehet
nek összefüggőek, de általában inkább felszabdalt, bár láthatóan összetartozó
felületet alkotnak. A legfiatalabb folyóteraszok jellegzetes képe ez.
A második esetben arról van szó, hogy a felszín csúcsai, tetői határoznak
meg egy burkológörbét, illetve ebben az esetben burkolófelületet. Ez egyes
esetekben a terepen mozogva is könnyen észrevehető, más esetekben csak 3D
modellt szemlélve válik világossá. Ez az eset inkább az idősebb, jobban erodá
lódott felszíneken fordul elő, ilyenek például az idősebb teraszok is.
A továbbiakban olyan felszínt vizsgálok, melybe valamely folyó teraszokat
formált.
Ha a mintaterület teraszos szerkezetű, akkor ez a magasabb, tehát idősebb
teraszok esetében várhatóan a csúcsok magasság szerinti eloszlásában is tük
röződni fog: a gyakoribb és ritkább csúcs-szintek adott számban, ritmikusan
következnek egymás után. Ha például a teraszok 130, 150, 180, 200 rn maga
san fekszenek, akkor ez egyúttal azt is jelenti, hogy a mondott magasságok
eredetileg a folyó árterét képezték, viszonylag széles, sík, vagy enyhén hullá
mos felszínek voltak. Ennek megfelelően arányuk a teljes felszínből meghaladja
az átlagosat. Ha pedig már feldarabolódtak,
szintet képviselő

mára csúcsokká szűkült

akkor azt várjuk, hogy az eredeti
felszíndarabok lényegesen gyak-
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rabban fordulnak elő, mint a valamivel alacsonyabb, illetve magasabb csúcsok.
Vagyis, több lesz például a 130 m körüli csúcs, mint a 120 vagy 140 m körüli.
Az alacsonyabb, fiatalabb teraszok inkább viszonylag nagy kiterjedésű, a
folyó felett kevéssel elhelyezkedő, kis magasságkülönbségű, kevéssé felszabdalt
felszínként jelennek meg.
A módszer egyik alapját ezek a meggondolások képezik.
A továbbiakban részletesen bemutatandó metódus másik alapja az, hogy
Magyarország területén igen sok földtani kutatófúrást mélyítettek, ezért az
ország területének nagy részéréről részletes, a negyedidőszakot mindenképpen
érintő szelvénnyel rendelkezünk.
A vizsgált területen kialakult teraszra utalhat az, ha valamely magasságban
a negyedidőszaki rétegsor jelentősen vastagabb mint a környezetében.
A negyedidőszak rétegsora a Kárpát-medencében kizárólag szárazföldi le
het, továbbá az akkumulált anyagok csak valamilyen exogén tényező által lét
rehozott üledékekből állhat. Ennek nyilvánvaló oka az, hogy ebben az idő
szakban már semmiféle tengeri elöntés nem volt a területen, és a vulkanikus
eredetű anyagfelhalmozódás is megszűnt. így azok a rétegsorok, melyek ekkor
rakódtak le, csakis eróziós eredetűek lehetnek: fiuviális, lakusztrikus (esetleg
fiuvio-lakusztrikus), eolikus, egyes helyeken pedig kifagyásos eredetűek. Ha azt
találjuk, hogy a mintaterület egyes magasságaiban a negyedidőszaki rétegsorátlagos vastagsága jelentősen nagyobb, mint a közeli magassági kategóriákban,
akkor vizsgálandó, hogy milyen folyamat hozhatta létre ezt a kivastagodást.
A fúrásokból előkerült kőzetek a legtöbb esetben nem zárják ki eleve, hogy az
adott rétegsor fiuviális lenne, hiszen például kőzetliszt, agyag, kőzettörmelék
minden további nélkül lerakódhat patakok hordalékából is. Igaz ugyanakkor az
is, hogy a fúrások alapadataiból nem is bizonyítható egyértelműen, hogy egy
adott szint folyóterasz vagy patakterasz lenne.
így tehát, ha az összes rendelkezésre álló fúrás-alapadatot megvizsgálva azt
találjuk, hogy egyes tszf. magasságokban a negyedidőszaki rétegek határozot
tan vastagabbak mint általában más magasságokban, akkor meggondolandó
annak a lehetősége, hogy folyó- (vagy patak-) teraszok maradványát azonosí
tottuk.
I t t ismét felvetődhet a kifagyásos folyamatok sorári felhalmozódó törmelék
kérdése: vajon nem inkább arról van-e szó, hogy a pleisztocén hideg időszaka
iban képződött vastag törrnelékrétegeket azonosítom

tévesen

taraszként?
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Úgy vélem nem erről van szó. A krioplanációs folyamatok során képződő, egyes
esetekben jelentős vastagságot elérő törmeléktakaró nagyobb kivastagodásai
ugyanis nem kötődnek semmilyen magassági osztályhoz. Legnagyobb vastag
ságukat a völgyekben érik el ( S Z É K E L Y A. 1 9 7 7 ) , de nem azért, mert ezek
kitüntetett magasságokban vannak, hanem egyszerűen csak azért, mert ez a
törmelék felhalmozódási helye. Ha egyes szintekben mégis kimutatható a tör
melék nagyobb vastagsága, akkor ez arra utal, hogy az adott szinten felhalmo
zódhatott ez a vastagabb törmeléktakaró, ami csak akkor lehetséges, ha ennek
a szintnek a lejtése kisebb volt, mint környezetéé. Ilyen, kisebb lejtésű, netán
közel sík, azonos magasságú felszínek a Tokaji-hegység keleti oldalán, 360 rn
alatt, két módon jöhettek létre:
• folyóvízi felszínformálással, vagyis teraszok formájában,
• kifagyás útján, pleisztocén hegylábfelszínként.
Pinczés Zoltán ez utóbbi mellett érvel és azt írja, hogy „ ... a Tokaji-hegység
K-i peremén a Bodrogközre néző lejtőn csaknem megszakítás nélkül követhető
a pleisztocén hegylábfelszín ..." ( P I N C Z É S Z. 1 9 7 7 ) . Meglátásom szerint ez nem
zárja ki folyóteraszok létét. Egyrészt azért nem, mert magán a hegy lábfelszínen
is alakulhatott ki terasz, melyet azonban a következő glaciális kifagyásos folya
matai elromboltak. Erre maga a szerző is utal, hiszen ugyanebben a munkájá
ban mondja, hogy „Az állandóan fagyott altalaj következtében ezeken a puha
(homok, agyag) kőzeteken is

a fagy által megkeményítve

létrejöhettek lép

csők, teraszok, azonban a kialakult formákat később az erózió, a tömegmozgás
erősen megbontotta, elsimította.". Ebben az esetben a hajdani terasz valóban
felismerhetetlen, de ha a megmaradt csúcsokból, kisebb kiemelkedésekből re
konstruáljuk a hajdani felszínt, akkor van esélyünk az azonosítására.
Másrészt az is előfordulhat, hogy a már létező teraszokat, teraszos hegyol
dalt alakítja át a krioplanáció. Ekkor Pécsi szerint „ A pleisztocén krioplanáció
a magasabb teraszokat helyenkint teljesen egyenes, enyhe dőlésű ferde lejtővé
formálta át." (PÉCSI M . 1 9 6 4 ) . A hajdani, a glaciális előtti terasz valószínű
leg ebben az esetben is rejtve marad a geomorfológus szeme elől. Ha viszont
a lepusztulás során maradtak belőle kisebb felszíndarabok (a terepen járva
kis púpok formájában), akkor ebben az esetben is van esély a hajdani terasz
azonosítására.
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A fúrások elemzése mindkét esetben a negyedidőszaki rétegsor kivastagodását mutatja, mely

a fenti megfontolások következtében

önmagában még i

nem jelez teraszt. De a csúcs-szintek jól meghatározott, viszonylag szűk ma
gassági tartományban való sűrűsödésével együtt rnár erősíti a gyanút, hogy
terasz-szintről van szó. Észre kell vennünk azonban, hogy még ez sem elégsé
ges bizonyíték, mert a posztglaciális folyamatok éppen úgy formálják a pleisz
tocén hegylábfelszínt is, mint egy folyóterasz felszínét. Ugyanúgy felárkolják,
kisebbítik felszínét, hogy végül csak elszigetelt kiemelkedések csúcsai mutassák
hajdani magasságát.
Ha azonban a vizsgálatok során egy jól meghatározható, viszonylag szűk
magasságtarományban a szokatlanul kivastagodó negyedidőszaki rétegsor egy
beesik a csúcsok számának megszaporodásával és e magasságtartomány azo
nos a vízrendszer (itt a Bodrog) erózióbázisául szolgáló folyók (itt a Tisza és
a Duna) mentén felismert teraszok magasságával, akkor nagy valószínűséggel
folyóteraszról van szó, melyet glaciális hatások erodáltak.
Sok, az adott teraszrendszeren mélyített fúrást megvizsgálva nagy valószí
nűséggel fordulnak elő kavicsot, vagy löszt is harántoló fúrások. E fúrásokban
a keresett üledékek természetesen nem feltétlenül ugyanazokban a tszf. ma
gasságokban fordulnak elő, de megfelelő számú minta esetén már statisztikai
elemzéseket végezhetünk. Ha az eredmény azt mutatja, hogy vannak olyan tszf.
magasságok, melyekben az átlagosnál lényegesen gyakrabban fordult elő kavics,
akkor meggondolandó, hogy ezt a szintet valamely terasz-szintnek feleltessük
meg. A lösz vizsgálata azért fontos, mert egyrészt lehet, hogy sziklateraszok
alakultak ki, kavics nélkül, de később ezeken is lösz halmozódott fel, így azo
nosíthatóak lesznek, másrészt segít a kormeghatározásban és a korrelációban.
Ami e két kiemelt üledéket illeti, az alábbi alapvető meggondolásokat tet
tem.
• A Kárpát-medencében a negyedidőszakban már nem keletkezhetett ten
geri eredetű kavics. De lehet éppen áthalmozott is, például szolifiukció
útján, és mint ilyen, eredetileg tengerparti fáciesű (PINCZÉS Z . 1977). De
a folyók menti teraszrendszereken, kvarter rétegben talált kavicsok egyes
magassági osztályokban való nagyobb gyakoriságú előfordulása aligha
magyarázható mással, mint folyóüledék felhalmozódásával, vagyis terasz
ra utal. A folyóvízi kavics megjelenése pedig a vízfolyás szintje felett egy-
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értelműen teraszra utal, hiánya azonban nem jelenti a terasz hiányát is.
Ezért a folyóvízi kavicsok megjelenése valamely
ten mélyített

jelenleg ármentes szin

fúrás kvarter rétegsorában arra utal, hogy az adott fúrás

egy terasz anyagát harántolta.
• A kárpát-medencei löszök eredete, keletkezése, kora rna is viták tárgya,
de e dolgozatban nem célom az egyes elképzelések ismertetése, különösen
nem bírálatuk. A téma szempontjából fontos viszont néhány sajátosság
áttekintése.
A terasz anyagának felhalmozódása során kerülhet lösz az üledékbe, akár
mint hullópor, vagyis a löszképződés alapanyaga, akár mint máshonnan
áthalmozott lösz. Ezek azonban egyáltalán nem specifikus teraszanyagok,
így előfordulásuk önmagában nem jelez teraszt. A terasz kivésése utáni
időben, amikor tehát a terasz valóban terasznak tekinthető, rakódhat a
felszínére lösz. Ez, ha semmilyen eróziós tevékenység nem pusztította le,
esetenként jelentős vastagságot érhetett el és napjainkig fennmaradha
tott. Fontossága abban rejlik, hogy jó korjelző lehet. Egyrészt rétegtani
helyzetéből, a benne megtalálható paleotalajok számából lehet következ
tetni a korára, másrészt a benne esetleg megtalálható ősmaradványokból,
harmadrészt pedig megfelelő fizikai és kémiai vizsgálatok elvégzése révén
abszolút kormeghatározásra is lehetőség nyílhat. Ilyenkor, vagyis ha a
lösz közvetlenül a terasz anyagára települt, segíthet a terasz ármentessé
válása idejének megállapításában, illetve az egyes terasztöredékek, vagy
egyes teraszrendszerek korának korrelálásában

(BULLA B.

1934).

• A két alapvető meggondolást azonban együtt is vizsgálni kell. Elemezen
dő, hogy vajon a legnagyobb gyakorisággal előforduló csúcsok és a ne
gyedidőszaki rétegek kivastagodásai, illetve az esetlegesen meglevő kavics, illetve löszhorizontok milyen kapcsolatban állnak egymással. E célból
a területet magassági osztályokra kell bontani és azt vizsgálni, hogy az
egyes magassági osztályokban mely attribútumok esnek egybe. Munkám
során 10 m-es magassági osztályokban végeztem a vizsgálatokat. A mód
szert eddig a Tokaji-hegység keleti peremére, a Miskolctól Tokajig terje
dő hegységperemre, a Gerecse Dunára tekintő oldalára, a Duna visegrádi
áttörésére, valamint a Pesti-síkságra vonatkozóan vizsgáltam és elmond
ható, hogy az eredmények igazolták a várakozásokat.
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Kronológiai meggondolások

Az általam felhasznált legkorábbi forrásmunka 1932-es, a legfiatalabb pedig
2007-es megjelenésű. E több mint hetven év alatt a pliocén, a pleisztocén és
a holocén kezdetének és végének időpontja gyakran változott. Ez érthető is,
hiszen az ismeretek bővülésével, az egyre finomabb és pontosabb kormeghatá
rozási módszerek bevezetésével és elterjedésével a begyűjtött minták kora egyre
pontosabban volt megállapítható. Ugyanakkor persze ennek a folyamatnak azt
a következménye, hogy mára gyakorlatilag lehetetlen megmondani, hogy egy
adott szerző, vagy egy adott fúrást elemző szakember melyik időintervallumot
is értette egy adott elnevezés alatt (INQUA 2004/a).
Szintén változott, hogy mit tekintenek „negyedidőszak"-nak. Négy-öt kü
lönböző értelmezés különíthető el, de alapvetően két csoportról van szó. Az
egyik vélemény szerint negyedidőszak néven illetjük a pleisztocén és a holocén
időszakok összességét, vagyis az 1,8 millió évvel ezelőttől a máig terjedő teljes
időszakot. A másik szerint viszont ehhez még hozzá kell venni a pliocén legfel
ső emeletét, a galéziait is, így negyedidőszak alatt a legutóbbi 2,59 millió évet
értjük (INQUA 2004/b).
A többi változat csupán e második megközelítés különféle változatainak a
sora, melyek abban különböznek egymástól, hogy a negyedidőszakot a kainozoikum vagy a neogén milyen alosztályának tekintik.
A probléma világosan látható. Az elmúlt hetven év irodalmi adatai nem
vethetők össze egymással minden további nélkül, csak bizonyos meggondolások
után. Ha például a relatív korbeosztás szerint az 1960-as évek végéig bezáró
an egy szintet felső-pliocén névvel illettek, ugyanez egy későbbi tanulmányban
minden további nélkül megjelenhet negyedidőszaki besorolásúként. Ugyancsak
előfordulhat, hogy a korábbi munkában negyedidőszak elejinek tartott réteget
egy fiatalabb cikkben már negyedidőszak közepinek sorolnak be. Ebből sajnos
az is következik, hogy egy fiatalabb forrásban negyedidőszaki néven emlegetett
jelenség nem feltétlenül állítható párhuzamba a korábbi forrásokból negyedidőszakinak leírt hasonló jelenségekkel. Mivel azonban a mintaterület kutatása
időben nagyon elhúzódó volt, ezzel a problémával számolni kell.
A fúrások értékelésénél hasonló a helyzet: minthogy az általam figyelembe
vett fúrásokat az 1971 és 1983 közötti időszakban mélyítették, ezért az alapada
taik feldolgozásánál ezekre a

az időközben bekövetkezett

kroiiosztratigráfiai
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változtatásokra tekintettel kellett lennem.
A jelzett időszak során a holocén kezdete változott a legkevesebbet, rendre
10 12 ezer évvel ezelőttre tették.
A pleisztocén kezdetének megítélése viszont sokat változott. Míg az 1960-as
évek legelejéig 1 millió évvel ezelőttre tették, addig egyes szerzők 1982-ben már
2 millió évre helyezték. Napjainkban 1,81 millió évet fogadunk el a pleisztocén
kezdetére vonatkozóan (INQUA 2004/a).
A pliocén még nagyobb változást szenvedett (4.2. ábra). Az 1930-as évek
ben a 16 millió és 1 millió év közötti időtartamot értették alatt, az 1960-as
években a 13 millió és 1 millió év közöttit, manapság pedig a nagyjából 5 mil
lió és 1,8 millió év közötti időszakot jelenti. Látható tehát, hogy míg hetven éve
a pliocén hosszát 15 millió évnek vették és még az 1960-as években is 12 mil
liónak, addig napjainkban csupán 3,2 millió év hosszúnak tartjuk. Ebből az is
következik, hogy a felső-pliocén megnevezés teljesen mást jelentett az 1960-as
évekig mint a legutóbbi időkben. Az akkori felső-pliocén tulajdonképpen teljes
egészében megegyezik a mai pliocénnel, míg a manapság felső-pliocén névvel
illetett idő a korábbi felső-pliocénnak csak a legfelső emeletét jelenti, ráadásul
a negyedidőszak része is (INQUA 2004/a).
így az az időszak, amit ma a „pliocén" névvel illetünk, egészen az 1970-es
évekig legfeljebb a felső-pliocént jelenthette. Vagyis, az 1970-es évektől meg
jelent tanulmányok felső-pliocénja nem ugyanazt jelenti, mint a megelőző idő
szakok felső-pliocénja.
További problémát okoz, hogy a negyedidőszak néven illetett időtartam az
előbbiektől függetlenül az 1980-as évek elején megváltozott, magában foglalva
a pliocén galéziai emeletét is (4.3. ábra). Ez előtt a negyedidőszak hossza 1
millió és 2 millió év között változott, ez után viszont 2,6 millió évre tágult.
Ez a változás azonban nem volt „hivatalos", mert az INQUA csupán 1998-tól
ajánlja ennek a korbeosztásnak a használatát (INQUA 2004/b).
így az a sajnálatos helyzet állt elő, hogy a korábbi forrásokban, feldolgo
zásokban negyedidőszakinak mondott, rétegek nem párhuzamosíthatok egyér
telműen a napjainkban negyedidőszakinak besorolt rétegekkel, sőt az 1980-as
és 1990-es években született munkák esetében
jelezve

hacsak nincs egyértelműen

még azt is nehéz lehet eldönteni, hogy az adott szerző melyik időin

tervallumra gondol, amikor „negyedidőszak"-ot ír.
Ebből következően, a korábbi szerzők által tett megállapítások, a fúrásered-
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4.2. ábra.
A pliocén, a Felső-pliocén és a pleisztocén időtartama az 1930-as évektől nap
jainkig. A http://www.stratigraphy.org/cenoeu.pdfalapjan szerkesztette BUGYA

T.

menyek és a térinformatikai feldolgozás eredményei csak bizonyos megfontolá
sok után kezelhetők együtt.
Egyszerűsiti a dolgot azonban a vizsgálat témaköre. Mivel kizárólag a min
taterület teraszaival foglalkozok és ilyen témájú cikkeket dolgoztam fel, nyil
vánvaló, hogy a korábbi szerzők által felső-pliocén korúnak mondott, teraszokra
utaló képződményeken valójában a „legeslegfelső" pliocént kell érteni (hiszen
akkor még 12 15 millió év hosszú pliocénnel számoltak), ezeket pedig a mai
beosztás szerint is felső-pliocénnak kell tekintenünk. Természetesen az is igaz.
hogy ezeket a szinteket ma már a negyedidőszakba is besorolhatjuk. Éppen
ezért a fentieket megfontolva, vizsgálataim során úgy jártam el, hogy a koráb
bi, az 1970-es évek előtt született munkákban, a felső-pliocénnak mondottakat
alsó-kvarternek tekintettem, a Mélyfúrási Alapadatokból pedig csak a „negyed-
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4.3. ábra.
A

negyedidőszak
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a
of

negyedidő

szövegben).
the term

évek

Definiti-

Quaternary

(http://www.stratigraphy.org/Q2.pdf) alapján szerkesztette B U G Y A T .

időszak" meghatározású rétegeket vettem figyelembe. Ez utóbbi kikötés alapja
az, hogy a fúrások elemzését geológiai és nem geomorfológiai szempontok alap
ján végezték, vagyis a felső-pliocén ebben az esetben nem feltétlenül jelenti a
galéziai emeletet és nincs is olyan fogódzó, mely biztos támaszt adna e kér
dés eldöntésében. A későbbi, fiatal forrásmunkákban emlegetett felső-pliocén
besorolású rétegeket, szinteket pedig csak akkor vettem figyelembe, ha egy
értelműen kiderült (vagy kideríthető volt), hogy e felső-pliocénen a szerző a
negyedidőszak alját érti.
így a feldolgozott irodalom esetében

reményeim szerint

sikerült meg

valósítanom, hogy a feldolgozás a ma elfogadott teljes negyedidőszakra vonat
kozzék.
A fúrások feldolgozásából származó adatok viszont csak a pleisztocént és a
holocént érintik, vagyis a fúrások feldolgozásakor kapott eredményekben álta
lam a negyedidőszakra vonatkozóan emlegetett adatok (átlagos rétegvastagság
stb.) csak a pleisztocénra és a holocénra, tehát a „régi" negyedidőszakra vonat-
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koznak. De az egyszerűség kedvéért ezt az időtartamot e dolgozatban negyed
időszaknak nevezem, bár a mai értelemben vett felső-pliocén hiányzik belőle.
A 4.3. ábrán látható

ferde vonalkázással jelölve

a fúrások feldolgozásakor

negyedidőszaknak tekintett időtartam viszonya a többi korbeosztáshoz.
Mivel azonban a területen a keresett terasz-szintek aligha idősebbek a
pleisztocénnál, a felső-pliocénnál pedig biztosan nem, ezért az összehasonlí
tás, a különböző források együttes kezelése a mondottak

figyelembevételével

lehetséges volt.

4.2. Az alkalmazott módszerek részletes ismerte
tése
4.2.1. Térinformatikai eljárások
A fentiekből már látható, hogy a módszer egyik pillére a digitális
modell (a továbbiakban
rövidítéssel

magassági

a térinformatikában elterjedt és elfogadott angol

DEM), illetve a belőle származtatható adatok. Ennek megfelelően

a D E M meg kell, hogy feleljen néhány követelménynek.
Elmondható, hogy amennyiben a felhasználni kívánt DEM megfelel a DEMekkel szemben támasztott általános követelményeknek, akkor már csak a mé
retarány, valamint a függőleges felbontás megfelelő értékeire kell odafigyelni.
A DEM-ről beszélve a méretarány kérdése nem egyértelmű, hiszen az tet
szőlegesen választható meg. A DEM méretarányán ezért annak a topográfiai
térképnek a méretarányát értjük, amelyről a kérdéses DEM készült. Az álta
lam használt D E M vízszintes és függőleges felbontásában megegyezik az alapul
szolgáló 1:50 000-es térkép felbontásával. Ebben az értelemben beszélhetünk
1:50 000-es DEM-ről.
Tapasztalatom szerint a 1:50 000 méretarányú DEM még jól használható,
az ennél kisebbek viszont már alkalmatlanok a módszer számára. Az 50 000-es
határnak két oka van:
• Az 1:50 000 méretarányú DEM vízszintes felbontása még éppen alkal
mas arra, hogy a keresett felszínforrnákat (csúcsok, tetők, völgyvállak,
pihenők, egyéb terasz-gyanús forrnák) azonosítani lehessen.
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• Az 1:50 000-es méretarányú térképen a függőleges felbontás, vagyis az
alapszintvonalak köze, 1 0 rn. Ez lehetővé teszi, hogy a keresett formák
magassági értékeit még éppen elégséges pontossággal lehessen meghatá
rozni.
Felmerül a kérdés: vajon tényleg elég részletes-e az általában könnyen elér
hető 1:50 000-es méretarányú terepmodell ahhoz, hogy a kívánt vizsgálatokat
érdemben el lehessen végezni rajta?
Az első gondolat az, hogy nem elég részletes, hiszen a geomorfológiai térké
pek készítéséhez a gyakorlatban a 1 0 000-es méretarányú térképeket tekintjük
megfelelő alapnak, és néha bizony még ezek sem érnek sokat a terep isme
rete nélkül. Továbbgondolva a dolgot, árnyaltabb lesz a kép. Az 1:10 000-es
térképeken ugyan már a néhányszor 1 0 m-es felszíriformák is biztonsággal azo
nosíthatók, de a bemutatott módszer használatához ilyen részletességre nem
feltétlenül van szükség.
Pro és kontra az alábbiak mondhatók el:
• A nagyobb folyók teraszrendszerei mentén várhatóan a hajdani teraszok
maradványai is viszonylag nagyobbak, így az 1:50 000-es térképen
letve jelen estben a DEM-en

il

is biztonsággal azonosíthatóak. Kisebb

teraszrendszerek esetében viszont általában nagyobb méretarányú tér
képre van szükség, így ott az 1:25 000-es, esteleg az 1:10 0 0 0 méretarányú
DEM használata indokolt. Az is igaz ugyanakkor, hogy a nagyobb kiter
jedésű teraszrendszerekből is több maradvány azonosítható a nagyobb
méretarányú DEM (vagy térkép) használatával.
• A keresett teraszok maradványai, mint csúcs-szintek, várhatóan nagyobb
formákban nyilvánulnak meg, 100 m-es nagyságrendben. Ennek oka, hogy
azok a forrnák, amelyeket hegyvidéki terepen járva is „kiemelkedés" vagy
„csúcs" névvel illethetünk, tapasztalat szerint meghaladják az egy hek
táros kiterjedét. Mivel a DEM alapjául szolgáló 1:50 000-es térképen
a legkisebb, még jól digitalizálható részlet nagyjából 1 mm-es. ezért a
DEM valós felbontása mintegy 50 rn. Ez a digitalizálási és generalizálási
hibák következtében tovább romlik, ami azt eredményezi, hogy a legki
sebb elkülöníthető részlet nagyjából 100 m-es valós mérettel rendelkezik
(MÁRKUS B.

MÁRTON

M.

P A K S I J. 1 9 9 4 ) .

Ebből következően az
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1:50 000-es D E M elvileg alkalmas a keresett, nagyobb formák megtalá
lására. A gondot inkább az okozhatja, hogy az 1:10 000-es térképeken a
szintvonalak 2,5 m-enként követik egymást, az 1:50 ÜOü-esen pedig csak
10 m-enként, így előfordulhat, hogy egyes csúcsok, tetők nem detektálha
tok rajta, mert éppen két szintvonal közé esnek és a generalizálás során
lemaradnak a térképi anyagról. Emiatt valóban a nagyobb méretarányt
kellene előnyben részesíteni.
Ez azonban szerencsére nem teljesen igaz. A topográfiai (katonai) tér
képek készítésekor ugyanis a terep jellegzetességeit messzemenően figye
lembe vették, így a kiemelkedéseket, csúcsokat, hátakat, pihenőket akkor
is megrajzolták, ha a tszf. magasságuk éppen két alapszintvonal közé
esett. Ekkor felező-, illetve negyedelő szintvonalakat is használtak. így
aztán azok a csúcsok, kiemelkedések is bevonhatók a vizsgálatba, ame
lyek egyébként két alapszintvonal közé esnek.
A feldolgozás során a csúcsok magassági eloszlását kell vizsgálni, a lé
nyeg pedig az, hogy ehhez elegendően sok adat álljon rendelkezésre. Ha
a vizsgált terület kiterjedése elég nagy, akkor az 1:50 000-es térképet
használva is megfelelő mennyiségű adat gyűjthető össze. Egyes esetek
ben praktikusabb is a kisebb méretarányú terepmodell választása. Nagy
terület 1:10 000-es térképeinek, pontosabban a szintvonalaknak a digitalizásása viszont igen nagy munka. Túl ezen, azt is figyelembe kell venni,
hogy az 1:10 üüü-es DEM-mel való munka
- lényegesen nagyobb számítási teljesítményű gépet igényel,
- ha a megfelelő teljesítményű számítógép nem érhető el, akkor a
szükséges eljárások kiszámolása igen sokáig tarthat,
- a szükséges állományok mérete igen nagy lehet,
- a fentiek következtében összességében aránytalanul sok időráfordí
tást igényelhet.
• Ezzel együtt igaz természetesen, hogy a részletesebb DEM használata
részletesebb eredményeket is ad, ami mindenképpen erénye. Figyelembe
kell venni azonban azt is. hogy a ráfordítás (munka, pénz, idő tekinteté
ben) arányban áll-e az elérni kívánt eredménnyel. Úgy vélem, hogy kisebb
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terület esetében a nagyobb méretarányú terepmodell használata javasol
ható, de elegendően nagy terület vizsgálatakor már az 1:50 000-es DEM
is megfelelő. Ezt a megállapítást részben Sebe Krisztina

(2006) munkája

is alátámasztja, hiszen a Nyugat-Mecsek föltani szempontú geomorfo
lógiai elemzését ugyanilyen DEM felhasználásával végezve, hasznos, új
eredményekre jutott.
• Meg kell említeni azonban a használt terepmodell hibáját is. A szintvo
nalakból a felület interpolálására használt módszer eredményeként (mint
arra Sebe Krisztina is rámutatott idézett munkájában) a terület magassá
gi hisztogramján a 10 m-es alapszintvonalköznek köszönhetően jellemző
„kiugrások", gyakorisági maximumok találhatóak minden, 10-zel mara
dék nélkül osztható magasságban. E sajátosság ügyelembevétele alapve
tő, hiszen ezeket valóságos gyakorisági maximumként értelmezve hibás
eredmények születnének.
Ezt a problémát úgy küszöböltem ki, hogy 10 m-enként

összegeztem a

csúcsok számát, vagyis azt vettem figyelemébe, hogy egy-egy 10 m-es ma
gassági osztályban összesen mennyi csúcsot találtam. Mivel az említett
hibát okozó kiugrások csak a szintvonalaknál fordulnak elő, vagyis 100,
110, 120 . . . stb. magasságban és csak ott, ezért a 10 m-enkénti összegzés
ezt a hibát teljes egészében megoldja, mert minden magassági osztályban
csak egyszer fordul elő ez a jelenség. Ugyanakkor ez az összegzés még ele
gendően finom függőleges felbontást, is biztosít a vizsgálatok eredményes
lefolytatásához.
Alátámasztja a fenti meggondolásokat Wang és Yin (1998) cikke. A szerző
páros írásában azt vizsgálta, hogy a mintaterület 1:24 000 méretarányú digitális
terepmodelljéből származtatott lefolyás(folyó)-hálózat mennyivel részletesebb
és pontosabb mint az 1:250 000 méretarányúból származtatott. Eredményeik
szerint a nagyobb méretarányú DEM-ből származtatott eredmények pontosab
bak és részletesebbek is, de közel sem a méretarányok

különbségének

arányában.

Kimutatták, hogy az 1: 250 000-es DEM alapján is kielégítően megvalósítha
tó a folyóhálózat sűrűségének becslése. Nyilvánvaló, hogy az 1:50 000-es és az
1:10 000-es modellből származtatott eredmények közötti különbség még kisebb
lenne.
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A térinformatikai feldolgozás alapja tehát a megfelelő digitális terepmo
dell. Megfelelő DEM-et több forrásból is be lehet szerezni és természetesen
saját kezűleg is elő lehet állítani, a megfelelő alaptérkép digitalizálásával. A
dolgozatban foglalt elemzéseket a PTE T T K Földrajzi Intézetében is használt,
a Magyar Honvédség Tóth Ágoston Térképészeti Intézete által készített 1:50
000 méretarányú, U T M vetületű, U T M szelvényezésű terepmodellen végeztem.
A munkákat az alábbi szoftverkörnyezetben folytattam:
• Operációs rendszer:
- Linux 2.6.18-as kernel, Debian Etch disztribúció, (Intel architektú
ra),
- Mac OSX 10.4.x (Power PC architektúra)
• Térinformatikai elemzések:
— A Grass térinformatikai rendszer 6.0, 6.2 és 6.3-as verziói
• Statisztikai elemzések
— Open Office.org calc 2.0
Fontosnak tartom kiemelni, hogy az általam használt valamennyi
szoftver szabad szoftver. Ez azt jelenti, hogy az úgynevezett GPL
General Public Licence

felhasználási engedély oltalma alá tar

toznak. Ez az alábbi következményekkel jár (fsf.hu)
• bárki által szabadon, bármiféle díj vagy vételár megfizetése
nélkül használható;
• sem természetes személy, sem jogi személyiség által nem von
ható birtokba, nem idegeníthető el;
• eredeti forráskódjához bárki szabadon és tetszőlegesen hozzá
férhet és azon tetszőleges változtatásokat eszközölhet;
• forráskódján végzett változtatások után a megváltoztatott for
ráskódú program szabadon továbbterjeszthető, de az eredeti
(előző állapotú) forrást is szabadon elérhetően kell tartani;
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• forráskódján végzett változtatásoktól függetlenül az eredeti
szerzők nevét is tartalmaznia kell a megváltoztatott állomány
nak, de a változásokat eszközlő neve is felkerül a névsorba:
• forráskódjának szerzői a program szerzői jogának tulajdonosai
maradnak:
• nem vagyoni tulajdona senkinek sem, így senkinek sem áll
jogában eladni, vagy a forráskódjához való hozzáférést korlá
tozni;
• terjesztéséért pénzbeni- vagy egyéb fajta térítés kérhető, de
ez csupán az adathordozó (pl. CD-lemez) árának, valamint
a forráskód adathordozóra írása munkadíjnak az erejéig ter
jedhet és nem jelenti a szoftver szabadon elérhető mivoltának
bármiféle korlátozását.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a mondott szoftverek mindegyi
ke mindenféle korlátozás nélkül szabadon letölthető az Internetről
és szabadon felhasználható tetszőleges számítógépen.
Nyilvánvaló, hogy a fentiek következtében, mivel a szabad szoft
verek térítésmentesen használhatók és tetszőlegesen átalakíthatók,
mintegy az adott célhoz formálhatóak, felhasználásuk igen sok
nem csak pénzügyi

és

problémát oldana meg felsőoktatásban és a

kutatásban is. Sajnos, Magyarországon a világszerte tapasztalható
erőteljes trenddel szemben haladva, a szabad szoftverek terjedé
se lassú, egyelőre mind az oktatásban, mind a kutatásban, mind
az állami szférában másodrendűnek tekintettek. Pedig kifejezetten
geomorfológiai vonatkozásban is bizonyított eredményes felhaszná
lásuk, ahogyan azt külföldi és hazai, a témába vágó publikációk
mutatják ( G R O H M A N X , Carlos Henrique 2004, B U G Y A T . XXX).
A térinformatikai feldolgozás alapját képező terepmodelleket először impor
tálnom kellett az általam használt térinformatikai rendszerbe, mert, eredetileg
ASCII állományok formájában álltak rendelkezésre. Ezután állítottam elő, már
a GRASS-ban, a kiválasztott, szelvényekből a mintaterület DEM-jét.
A 3D megjelenítés igen hasznos a terület nagyvonalú, de akár
bontásának határain belül

a DEM fel

részletekbe menő vizuális interpretációjára is. Igaz
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4.4. ábra.
Erdőbénye környékének 3D látszati képe, 3-szorosan túl magasított DEM alapján.

ugyan, hogy ilyen módon tudományos igényű eredményeket, bizonyítékokat
előállítani általában nem lehet, de arra mindenképpen kiváló, hogy a területről
olyan széles áttekintést kapjunk, amilyet a terepen

vagy akár repülőgépről

soha nem tapasztalhatnánk. Alkalmas volt továbbá arra, hogy a figyelembe
vett fúrások elhelyezkedéséről helyes képet kaphassak, az eredményeket pedig
a domborzatot is figyelembe véve tekinthessem át, illetve mutathassam be Egy
példa a terület 3D látszati képéről a 4.4. ábrán látható. A kép az Erdőbénye
környéki területet ábrázolja délkeleti rátekintéssel.
A vizsgálatok egyik alapját a térinformatikai analízis, konkrétan a geomor
fológiai elemzőmodul eredményei adták, mely modul a GRASS

r.páram.scale

nevű alprogramja volt. A programot Jo Wood írta és különállóan is elérhető
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a szerző honlapjáról. E program a felszín alapvető összetevőit keresi meg, a
síkságokat, csúcsokat, lejtőket, völgyeket, hágókat és „üstöket", tehát tulajdon
képpen egyfajta geomorfológiai térképet állít elő ( W O O D J. D. 1996) . Példa az
r.páram.scale-lel

előállított térképre a 4.5. ábrán látható. Hozzá kell azonban

tenni, hogy a klasszikus geomorfológiai térképhez az így előállított térképnek
nem sok köze van. Térkép ugyan, mert a térkép definícióját teljesíti, de sem
a geomorfológiai térképek hagyományos jelölésrendszerét, sem a hagyományo
san felüntetendő felszínformákat nem tartalmazza. A klasszikus értelemben
vett geomorfológiai térkép ugyanis az adott felszín kialalkulásáról tájékoztat,
míg az r.páram.scale

által készített csupán a domborzati idomokat mutatja

be. Ennek elenére az angolszász irodalomban általában ezt is geomorfológiai
térképnek nevezik, hiszen voltaképpen a felszín geomorfológiai sajátosságairól
nyújt tájékoztatást. A különbség tehát nagy a két különböző módon elkészí
tett térkép között: a kézzel rajzolt, hagyományos geornmorfológiai térkép úgy
készül, hogy a geomorfológus már a térkép készítése előtt kialakít magának
valamifajta képet az adott felszín kialakulásáról és az alaptérképet elemezve
rajzolja be a különböző formákat, figyelemmel azok genetikájára

is. A számí

tógéppel generált térkép ugyanakkor teljesen „elfogulatlan", semmiféle előzetes
feltételezést, ismeretet nem épít bele a kész térképbe. A számítógéppel ráadásul
ugyanannak a területnek különböző elemeket kiemelő, különböző felbontású,
különböző összefüggéseket feltáró térképeit is könnyen, gyorsan elkészíthetjük,
térkép-sorozatot hozva létre. Ebből következően geomorfológiai célú elemzé
sekre a térinformatikai eszközökkel generált „geomorfológiai" térkép semmivel
sem alkalmatlanabb, mint, a hagyományos, egyes esetekben pedig határozottan
alkalmasabb, amint ez jelen dolgozat egészéből is kiviláglik.
A fenti meggondolások összegzéseként elmondható, hogy a térinformatikai
eljárással készült „geomorfológiai" térkép nem teljesíti a klasszikus eljárással
rajzolt geomorfológiai térképpel szemben támasztott követelményeket, definí
ció szerint tehát nem geomorfológiai térkép. Ugyanakkor mégis csak a felszín
geomorfológiai sajátosságairól tájékozat, ráadásul viszonylag széles a paraméterezhetőségi tartománya is. Továbbá a nem terepi geomorfológiai elemzések
során

tapasztalatom szerint

általában nem marad el felhasználhatósága

a klasszikus változatétól, egyes esetekben pedig még jobban is használható,
több információ nyerhető általa. Igaz ugyanakkor az is, hogy

egyelőre

nem

alkalmas a mintaterület geomorfológiai szintézisének ábrázolására. Fenti meg-
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gondolások miatt a továbbiakban is „geomorfológiai térkép" néven emlegetem a
térinformatikai eljárásokkal előállított felszínalaktani térképeket. Erre elsősor
ban az késztet, hogy sem a magyar-, sem a nemzetközi irodalom nem alkalmaz
egyéb elnevezést e művekre. Én magam a hétköznapi gyakorlatban „geomorfo
lógiai térkép", illetve „klasszikus geomorfológiai térkép" elnevezéssel illetem a
két különböző eljárással elkészített térképműveket.
Az r.páram.scale

futtatása előtt a szokásos paramétereken kívül (input tér

kép, output térkép, analitikai eljárás) rneg kell adni azt is, hogy mekkora abla
kot használjon a program. Ez ebben az esetben azt jelenti, hogy az i t t megadott
oldalhosszúságú (raszter számú), négyzet alakú konvolváló magot (mátrixot)
futtat végig az input DEM-en. Az i t t megadott értékre nagyon érzékeny az
eredmény. Ezért úgy kell a paramétert megadni, hogy az eredmények a legjob
ban illeszkedjenek a térképi, illetve a terepen megfigyelt sajátosságokhoz.
Ez utóbbi kijelentés némi magyarázatot igényel. A paraméter értéke 3 és
69 közötti páratlan egész szám lehet. Minél kisebb ez a szám, annál kisebb ré
szenként vizsgálja a területet a program és annál gyorsabban is végez. Nagyobb
értékek esetében a futásidő nagyon hosszú lehet (több óra is) és a részletekbe
menő vizsgálatok helyett a terület nagyvonalú, áttekintő geomorfológiai térké
pét kapjuk eredményül. Ezek után azt várhatnánk, hogy a kisebb értékű pa
raméter lesz a jobb, hiszen részletesebb és gyorsabb. Ez azonban nem így van,
mert a paraméter értékének a térkép

pontosabban a DEM

felbontásához

kell igazodnia. A finomabb felszínábrázolást lehetővé tevő részletes DEM-ek
például amelyek 1:10 000 mératarányú alapról készültek

feldolgozásához

érdemes alacsony értéket adni e paraméternek, míg az elnagyolt, a részleteket
elmosó DEM-ek nagy értéket kívánnak. Ha nem elég részletes a kiértékelen
dő D E M és alacsony ablakméretet választunk, akkor, bár a völgyhálózat igen
részletesen fog kirajzolódni, a terepmodellről leválogatható csúcsoknak csak kis
részét kapjuk. A kis ablakméret miatt a csúcsok elsikkadnak, helyettük lejtő
vagy sík felszín jelenik meg. Ennek az az oka, hogy egy felszíndarab „csúcs"-ként
való meghatározása függ a figyelembe vett terület nagyságától. Ha túlzottan
kis környezetben vizsgálódunk
négyzetméteren

szélsőséges esetben mondjuk néhányszor 10

akkor könnyen előfordulhat, hogy a csúcs (vagy tető) „el

tűnik" mert ekkora négyzeten belül esetleg semmilyen érdemleges lejtés nem
mutatható ki: a program a kérdéses területet sík felszínnek jelöli. Ellenvetés
lehet, hogy ez nem baj, mert ebben az esetben nem a „csúcsok"-, hanem a „sík"
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felületek magasság szerinti eloszlását kellene meghatározni és megkapnánk a
keresett felszíneket. Ez azonban nem így van. „Sík" felszínek ugyanis nem csak
a „csúcsok" helyén keletkeznek túlzottan kicsiny magméret esetén, hanem a
völgy talpakon, sőt a kis lejtésű lejtők pihenőin is. Nyilvánvaló, hogy a „sík" fel
színek leválogatásakor ezeket is figyelembe vennénk, ami egyértelműen hibás
lépés lenne. Igaz ugyan, hogy van példa, mely szerint ez a módszer kifogásta
lanul alkalmas teraszok meghatározására ( B E L K N A P W.

R. J. N A I M A N , R.

J. 1998), de a vonatkozó cikkből világosan kiderül, hogy csupán alacsonyabb,
fiatal, kevéssé elroncsolódott terasz-szinteket mutattak ki így, az adott folyó
recens ártere fölött. Ha túl nagy ablakméretet választunk, akkor, bár elég sok
csúcsot ad eredményül a program, a völgyhálózat lesz erősen elnagyolt. Az
alkalmazott 50 000-es D E M esetében tapasztalatom szerint akkor adódott a
legjobb eredmény, ha a paraméter értéke 33 volt. Tapasztalaton i t t azt értem,
hogy a terepi megfigyelésekkel és az 50 üüü-es térképről leolvasott felszínsajá
tosságokkal akkor esett egybe legjobban a kapott eredmény, ha a paraméter
értéke 33 volt. Az imént elmondottak jól megfigyelhetők 4.5. ábrán.
I t t kell megjegyeznem, hogy a program által szolgáltatott csúcsok nem fel
tétlenül tűnnek „csúcs"-nak a terepen járva. Egyszerűen arról van szó, hogy ezek
a felszín olyan részei, melyektől távolodva
méretben vizsgálva

az adott méretarányban és ablak

minden irányban lejt a terep. Erinek megfelelően ezek

akár kicsiny „púpok", kiemelkedések tetői is lehetnek. Tehát az

r.páram.scale

által szolgáltatott csúcsok és a topográfiai térképről kigyűjtött csúcsok csak
részben egyeznek meg. Helyes paraméterezés esetén a program talál több „csú
csot". A program futtatása után kapott térképről egyszerű újraosztályozással
válogattam le a csúcsokat (4.6. ábra).
Probléma, hogy a csúcsok az eredményül kapott térképen nem feltétlenül
egy-egy pont formájában jelennek meg, hanem kiterjedt, több rasztert is érintő
alakzatokként. Ez azért fordulhat elő, mert a lapos tetők, kis lejtésű síkokkal
határolt csúcsok esetében megeshet, hogy az adott DEM adott felbontásában,
adott konvolúciósmag méret mellett egyetlen raszter nem fedi le a „csúcs"-ként
azonosított felszíndarabot. Ez azért baj, mert így a laposabb csúcsok, tetők
magasságát több raszter jellemezné, mint a meredekebbekét, vagyis túlrepre
zentáltakká válnának.
A csúcs-szintek meghatározása ugyanis azon a gondolatmeneten alapul,
hogy minden csúcshoz hozzárendelek egy és csakis egy magassági értéket, a
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4.5. ábra.
Az r.param.scale által szolgáltatott kimenet 11-es, 33-as és 59-es magméret esetén
(részletesebben lásd a szövegben)

továbbiakban pedig e magassági értékek eloszlását vizsgálom. Ahhoz azonban,
hogy e feltétel teljesüljön, minden csúcsot csupán egyetlen raszternek kell rep
rezentálnia, mert a számítógéppel valójában nem a „csúcsok'' magassági elosz
lását lehet vizsgálni, hanem a raszterek magassági eloszlását. Belátható, hogy
ha minden csúcsot csak egyetlen raszter jellemez, akkor a valóságos eloszláshoz
sokkal jobban közelítő értéket kapunk, mint akkor, ha egyes csúcsokhoz több,
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4.6. ábra.
Az r.param.scale által szolgáltatott kimenetből leválogatott csúcsok. A fekete fol
tok a csúcsok, még nyersen (részletesebben lásd a szövegben). A fekete keretes
kiemelés Tolcsva környékének leválogatott csúcsait mutatja

másokhoz pedig kevesebb rasztert és így magassági értéket is rendelünk.
Ezért a további vizsgálódások előtt a leválogatott, a csúcsokat reprezentáló
raszteres térképet úgy kellett átalakítanom, hogy minden csúcsot csak egyetlen
raszter reprezentáljon. Ehhez a raszteres térképről leválogatott csúcs-alakzatok
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térképét vektorossá konvertáltam, majd az immár vektros alakzatok, vagyis
poligonok, súlypontját alakítottam újra raszteressé. így végül olyan raszteres
térképhez jutottam, ahol minden egyes csúcsot egy raszter reprezentált.
Az így kapott raszteres térképen minden olyan raszter, mely csúcsot repre
3

zentált, egyes értéket kapott, minden egyéb raszter pedig NULL azonosítót .
E raszteres térképet a kiindulási terepmodellel szorozva meghatároztam a csú
csokat reprezentáló raszterekben (pontokban) a felszín magasságát, majd az
eredményt kilistáztam egy fájlba. Ezek után a terület összes csúcsának a ma
gassága betölthető volt az alkalmazott táblázatkezelő programba és készen állt
a statisztikai feldolgozásra.

4.2.2. A fúrások elemzése
A fúrások értékléséhez olyan adatsorra van szükség, mely tartalmazza az alábbi
adatokat:
• a fúrás koordinátái,
• a fúrás tengerszint feletti magassága,
• a fúrás mélysége,
• a negyedidőszaki rétegsor teljes vastagsága,
• a negyedidőszaki rétegsor összetétele.
Magyarországon erre a célra a MÁFI kiadásában megjelent

Magyarország

Mélyfúrási Alapadatai alkalmasak. Ezen alapadatok elérhetők elektronikus for
mában is, de az eredeti kötetekből is kigyűjthetők a kívánt adatok. Bár egyegy területen igen sok fúrást is mélyíthettek, a feldolgozás során csak azokat
a fúrásokat kell figyelembe venni, melyek teljes terjedelmében harántolják a
negyedidőszakot, vagy legalább a harántolt rétegekben kavics fordul elő.
A kikötésre azért van szükség, mert csak a negyedidőszaki rétegsor teljes
vastagságának birtokában lehet meghatározni a negyedidőszaki rétegsor átla
gos vastagságát magassági osztályonként. Ha valamely fúrás nem harántolta
3

A NULL azt jelenti, hogy az adott raszterhez nem rendelünk semmilyen szakadat

értéket, ott az aktuális térinformatikai modellben ábrázolni kívánt jelenséget nem értel
mezzük. A 0 (nulla) érték azt jelenti, hogy ott a vizsgált szakadat értéke éppen 0. Ebben az
esetben a NULL alkalmazása következetesebb, de a 0 is célravezető lett volna.
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ugyan a teljes rétegsort, de legalább talált kavicsot, akkor ezt a fúrást nem vet
tem figyelembe az átlagos rétegvastagság meghatározásakor, de a benne talált
kavics miatt a többi vizsgálathoz felhasználtam. Ez utóbbi feltétel teljesülése
ugyanis nagy segítséget jelent a teraszok megtalálásához.
A munka menete az alábbi.
1. Meghatározandó, hogy a fúrások mennyire egyenletesen oszlanak el ma
gasság szerint. Az természetesen várható, hogy a
nyersanyagkutatási célból mélyített

eredetileg általában

fúrások magasság szerinti megosz

lása egyenetlen. Az viszont belátható, hogy ha nagyon egyenetlen, akkor
a további vizsgálatok előtt valamifajta korrekciót kell végezni, ha viszont
kielégítően egyenletes, akkor minden további nélkül feldolgozhatók az
alapadatok.
Meghatározandó, hogy a fúrások mennyisége hogyan oszlik meg magas
sági osztályonként. Vagyis felfelé haladva, adott magasságonként (jelen
esetben 10 m-enként), összesen mennyi fúrást vettünk figyelembe.
2. Magassági osztályonként átlagolandó a negyedidőszaki rétegek vastagsá
ga.
3. Magassági osztályonként meg kell határozni, hogy az adott magassági
osztályban a fúrások hány százaléka harántolt kavicsot, illetve löszt.

4.2.3. A fúrások magassági osztályonkénti eloszlása
Grafikonon ábrázolva az egyes magassági osztályokba eső fúrások számát, könnyen
látható, hogy mennyire egyenletes a magasság szerinti megoszlásuk. Ez általá
ban nem tekinthető valóban korrekt eljárásnak, éppen ezért a megfelelő muta
tók számszerű meghatározása szükséges. Ezek a terjedelem (vagyis a legtöbb
és a legkevesebb fúrás számának különbsége a vizsgált magassági osztályok
mindegyikét figyelembe véve), a szórás, számtani középérték, relatív szórás.
Meghatározandó továbbá, hogy van-e korreláció a tszf. magasság növekedése
és a fúrások száma között, valamint a rétegvastagság alakulása és a fúrások
száma között magassági osztályonként.
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4.2.4. A negyedidőszaki rétegsor átlagos vastagsága
A mutató meghatározása egyszerűen úgy történt, hogy átlagoltam az adott ma
gassági osztályban, a fúrásokból meghatározott negyedidőszaki rétegvastagsá
gokat. Ez a megoldás elsőre hibásnak tűnhet, ezért részletesebb magyarázatot
igényel.
Mivel a fúrások területi megoszlása az adott esetben nagyon egyenetlen,
ezért könnyen belátható, hogy a bennük feltárt negyedidőszaki rétegvastagság
csak komoly fenntartásokkal terjeszthető ki a mintaterületen az adott ma
gassági osztály egészére. A-lásképpen fogalmazva: csak komoly fenntartásokkal
mondhatjuk, hogy például a 140' 149 m-es osztályban a negyedidőszaki réteg
vastagság átlagos értéke 3 m, ha tudjuk, hogy ez az érték mindössze 5 fúrás
adataiból származik. Ennyi fúrás pedig nyilvánvalóan elégtelen egy ekkora te
rület korrekt lefedéséhez.
Meggondolandó lehet ebben az esetben éppen ezért az, hogy kiterjesztjük
a fúrásokból származó adatokat arra a területre, amit a fúrás még viszonylag
jól jellemezhet, jobban, mint a többi fúrás. Erre Thyssen-poligonok létreho
zásával nyílik lehetőség. így minden fúráshoz létrehozunk egy olyan poligont,
mely poligonon belül minden pont közelebb van az adott fúráshoz, mint bár
mely másikhoz. A továbbiakban az adott fúrásban tapasztalt rétegvastagságot
csak erre a poligonra vetítve tartjuk érvényesnek. Ezek után meg kell hatá
rozni, hogy ezek a poligonok mekkora területét fedik le a kérdéses magassági
osztályba tartozó felszínnek. Végül a magassági osztályra jellemző átlagos ré
tegvastagságot az e területnagysággal súlyozott, az egyes fúrásokban feltárt
rétegvastagságokból határozzuk meg.
E módszer kétségtelenül sokkal korrektebnek tűnik, mint az egyszerű átla
golás, de belátható, hogy nem az. Nem veszi figyelembe ugyanis a fúrások geo
morfológiai helyzetét. A probléma akkor jelentkezik, hogy ha valamely fúrást
olyan helyen mélyítettek, ahol a kvarter rétegek nagy vastagságban halmozód
tak fel mert az adott hely például egy deráziós völgy alja, vagy valamilyen
kisebb méretű medence és az adott fúrást nagy értékkel súlyozzuk, mert hozzá
nagy terület tartozik (távol van a legközelebbi, azonos magassági osztályba eső
fúrás). Ekkor az adott magassági osztály átlagos rétegvastagság értéke kiug
róan magas lesz, de csak azért, mert figyelembe vettünk egy olyan fúrást is,
mely ezen vizsgálat szempontjából kedvezőtlen helyen települt.
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Az is belátható természetesen, hogy mivel az ilyen fúrásoknak az előfordu
lása teljesen véletlenszerű, ezért végül is, ha a mintába bevont fúrások száma
elegendően magas, eltűnnek ezek az anomáliák, mintegy „kiátlagolódnak". Ez
igaz, csakhogy az is igaz, hogy pontosan ugyanez törénik abban az esetben
is, ha a fúrásokból származó rétegvastagságokat magassági osztályonként egy
szerűen átlagoljuk. Ekkor pedig érdemes ez utóbbi eljárást használni, hiszen
lényegesen kevesebb munkával, hasonló megbízhatóságú eredményeket szolgál
tat.
Felvetődhet, hogy megoldás lehetne a fúrások geomorfológiai helyzetének
egyenkénti értékelése, de ez sem lenne célravezető. Ez ugyanis olyan részletes
DEM-et igényelne és olyan sok munkával járna, mely az egész módszer hasz
nálhatatlanságát eredményezné.
Végül meg kell jegyeznem, hogy a dolgozatban bemutatott módszer tulaj
donsága, hogy az általa jelzett szintfelületek általában nem esnek egybe a tera
szok „valódi" felszínével. A terasz felszínének ugyanis a teraszanyag
a kavics

általában

felszínét tekintjük, nem pedig az esetlegesen rátelepült fedőrétegek

felszínét. Módszerem viszont nem tesz különbséget e két szint között, csak a
magasabbat mutatja ki: ha nincs takaró a teraszanyagon, akkor a terasz valódi
magasságát, ha van fedőréteg, akkor pedig annak a felszínét adja eredményül.
Ezt én mégsem tekintem hibának. Egyrészt azért nem, mert az esetek több
ségében így is nagyon jól elkülöníthetők az egyes felszínek. Igaz ugyan, hogy
a teraszanyag magassága így még nem lesz pontosan ismert, de a területre
jellemző, adott korú üledékek átlagos vastagságságának ismeretében erre is jó
becslést lehet tenni. Másrészt azért nem tekintem hibának, mert sok esetben a
keresett teraszanyagok már annyira lepusztultak, hogy segítségükkel a terasz
rendszer feltárása nem is valósítható meg kellő biztonsággal, egyes esetekben
pedig egyáltalán nem. Ilyenkor úgyis más eljárásokhoz kell folyamodni, vagyis
nem okoz hibát a bemutatott módszer használata, az általa szolgáltatott ered
mények

kellő szakmai háttérismerettel

használhatóak lesznek. Harmadrészt

pedig ha valamely módszer használata során a kapott eredmények eltérnek a
valóságban tapasztalható viszonyoktól, de ez az eltérés ismerhető és korrigál
ható, akkor ezt nem kell hibának tekinteni, hanem a módszer sajátosságának.
E gondolatmenet egyébként rávilágít arra is, hogy a bemutatott eljárás nem
általános érvényű. Az alkalmazásával eredményül kapott „szintfelület-gyanús"
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magassági osztályokat valóban létező vagy létezett szintekkel, teraszokkal csak
megfelelő kritikával, alapos szakmai megfontolások után lehet megfeleltein.

5. fejezet
Eredmények
5.1. A Tokaji-hegység keleti szegélyén végzett vizs
gálatok eredményei
A Tokaji-hegység keleti szegélyének vizsgálati eredményei 303 csúcs és 282 fúrás
adatainak a fentiekben ismertetett módszerekkel való feldolgozásán alapulnak.
A vizsgálatokat csak a 360 rn tszf. magasság alatti területekre terjesztettem ki,
mert e szint felett már nem várható negyedidőszaki teraszok megjelenése. Erre
Pinczés Zoltán is utal, amikor a pliocén hegylábfelszínt 350 rn tszf. magasság
ban azonosítja (pontosabban 300 és 400 m között, jellemzően 350 rn körül)
és ezt nevezi a pleisztocén völgyek „völgykiindulási szint"-jének (PlNCZÉS Z.
1998/a,1998/b).

5.1.1.

Csúcsmagasságok eloszlása a Tokaji-hegység keleti
szegélyén

A Tokaji-hegység keleti peremén, közvetlenül a hegység lábánál folyik a Bod
rog. Ennek középvízszintje a hegység mentén végig 95 m-nek vehető.
Az r/param.scale a legtöbb csúcsot a legalacsonyabb felszínen találta, a
100 109 m-es magasségi osztályban. Ez a Bodrog feletti 5 14 m-es magasság
nak felel meg, vagyis a magasártér szintjének. Hogy itt ennyi „csúcsot" talált
a program, az nem meglepő: messze ez a legnagyobb kiterjedésű magassági
osztály, a 360 m alatti felszínek 11,6%-a tartozik ide. Ezen kívül elmondható
róla, hogy egyáltalán nem egyenletes felszínű, ezért lehetséges, hogy sok csúcsot
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adott a vizsgálat. Mindenesetre az jól látszik, hogy az eljárás sikeresen azono
sított egy, a terepen is világosan elkülönülő szintet. Ez pedig mindenképpen
ügyelemreméltó, mert azt bizonyítja, hogy a fentebb részletesen bemutatott
eljárás képes helyes eredményt produkálni.
I t t rögtön felvetődhet, hogy az 5 m-es magasság még lehet éppen magasár
tér, de a 15 m-es már bizonyosan nem: miért sorolom akkor ezeket egybe? Ez
azonban csak látszólagos probléma. Nem arról van szó, hogy a kérdéses terü
leten a kimutatott felszín magassága eléri a 15 m-t a Bodrog középvízszintje
felett, hanem csak arról, hogy az elemzés sorári a 100 és 109 rn tszfm. magas
ságú felszínek csúcsainak magasságeloszlását ugyanazon magassági osztályban
vizsgáltam. így csak azt jelenthettem ki, hogy e tartományban
rog középvízszintje felett

tehát a Bod

szokatlanul sok csúcs fordul elő. Mivel ugyanebbe a

magassági tartományba esik a Bodrog magasártere is, kézenfekvő az egyezés.
Másképpen fogalmazva: a Bodrog középvízszintje feletti 5 14 m-es magasság
ban kiemelkedően sok csúcsot mutattam ki és ugyanebben a magasságtarto
mányban helyezkedik el a folyó magasártere is. Az alapvető meggondolásoknál
leírtak szerint pedig éppen arról van szó, hogy adott magassági tartományba
eső szint kimutatható a csúcsok számának ugyanezen magassági tartományba
eső sűrűsödése révén. I t t tehát erről van szó. Az viszont kétségtelenül zavaró,
hogy ilyen alacsony szintek elkülönítésében minden méter számít. Míg például
az V. és V I . terasz magassága minden további nélkül ingadozhat 5 10 m-t,
addig a magasártér esetében ez nem fordulhat elő. Most már azonban látható,
hogy i t t nem is erről van szó: az említett 5 14 m-es szint nem azt jelenti, hogy a
magasártér szintje 9 rn-nyit ingadozik, hanem arról, hogy az eredmény szükség
szerű bizonytalanága

miatt csak az jelenthető ki, hogy az 5 14 m-es magassági

osztályban szintfelület található. Jelen esetben, geomorfológiai meggondolások
alapján, az valószínűsíthető, hogy ez a szint a magassági osztály alján helyez
kedik el.
Felmerül természetesen a kérdés: ha a 100 109 m-es szinthez azért tartozott
olyan sok csúcs, mert nagy a kiterjedése, akkor vajon nem azért ad a program
bizonyos magasságokban sok csúcsot, mert éppen azok a szintek nagyobb kiterjedésűek? Meg kell tehát vizsgálni ezt a lehetőséget is.
Kézenfekvő, hogy a két minta közötti korreláció lehetőségét vizsgáljuk meg.
hiszen mind a felszínek kiterjedése, mind pedig a csúcsok száma a magasság
függvényében van megadva. A korrelációs együttható értéke magas, 0,83. Erde-
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mes azonban ennek elfogadása előtt megvizsgálni, hogy miként változik ez, ha
a 100 109 m magasságú osztályt kihagyjuk az összevetésből. Ekkor r — 0,21,
vagyis nagyon jelentősen különbözik az előző eredménytől. Ebből az a követ
keztetés szűrhető le, hogy a két minta közötti összefüggés erőssége igen kicsi,
vagyis nem az adott magassági osztály kiterjedésétől függ az azonos osztályban
talált csúcsok száma. Az is bebizonyosodott, hogy a lagalacsonyabb magassági
osztály nagyon jelentős kiterjedése és a benne azonosított csúcsok viszonylag
nagy száma okozta a látszólag erős összefüggést a két minta között.
Ezek után már mindenképpen érdemes megvizsgálni az egyes magassági
osztályokhoz tartozó csúcsok és felszínek viszonyát. Erre a célra megfelel, ha
magassági osztályonként képezzük e két mutató hánydosát. Ha a csúcsok szá
1

mát darabban, a felszín kiterjedését pedig a raszterben mérjük
fekvő, hiszen i t t egy csúcs - egy raszter

ami kézen

, a DEM-ről, akkor az ábrán látható

eredményhez jutunk. Jól látható, hogy koránt sem a 100 109 m-es magassá
gi osztály az egyetlen, ahol a csúcsok viszonylagos száma ilyen magas. Nyolc
olyan osztály azonosítható, ahol a csúcsok száma az adott osztály kiterjedésé
hez képest viszonylag magas (5.1. táblázat).
A fentiek összefoglalásaként tehát elmondható, hogy:
• a mintaterületen a csúcsok száma nem függ a magasságtól, sem az adott
magassági osztály kiterjedésétől:
• a legalacsonyabb szint erősen túlreprezentált a csúcsok számát tekintve, a
csúcsok számának az adott magassági osztály kiterjedéséhez való aránya
szerint viszont már nem az;
• a legalacsonyabb magassági osztály egyértelműen azonosítható a magas
ártér szintjével, ami arra utal, hogy a módszer helyes eredményeket szol
gáltat.
Ha csak a csúcsok számát tekintjük, akkor a 5.2. táblázatban foglalt osz
tályokban szaporodik meg a számuk.
x

Ez a mértékegység szokatlannak tűnhet, de ha jobban meggondoljuk, akkor teljesen

helyénvaló. A térinformatikai programnak ugyanis mindegy, hogy a kiválasztott területet
borító raszterek számát kell megadnia, vagy azt, hogy ez a rasztermennyiség hány hektárt
jelent. A pontosság ugyanakkora lesz, hiszen a hektárban vett kiterjedést is a raszterek
számából határozza meg, egyszerű szorzás útján.
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Bodrog feletti magasság

100

109

5 14

130

139

35 4 4

160

169

65 7 4

190

199

95

220

229

125

134

250

259

155

164

270

279

175

184

330

339

235

244
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5.1. táblázat.
A Tokaji-hegység keleti oldalának azon magassági osztályai, melyekben a csúcsok
száma kiemelkedően nagy az adott magassági osztály kiterjedéséhez viszonyítva

Tszf. magasság

Bodrog feletti magasság

110 119

15 24

130

139

35 4 4

160

169

65 7 4

230

239

135

144

260

269

165

174

280

289

185

194

330

339

235

244

5.2. táblázat.
A legtöbb csúcsot tartalmazó magassági osztályok a Tokaji-hegység keleti oldalán

A vizsgált csúcsok elhelyezkedése semmilyen különösebb mintázatot nem
mutat, vagyis általában nem állítható, hogy az egyes magassági osztályokban
a csúcsok jól elkülönülő, csakis az adott magassági osztályra jellemző területen
csoportosulnának. Azért csak „általában" mondható el ez, mert a 270 279 rn,
250 259 in és a 140 149 m magassági osztályok csúcsai kizárólag a mintaterü
let északkeleti részén fordulnak elő, míg a 190 199 m és a 180 189 m magassági
osztályokba eső csúcsok csak a déli részén. Erre a jelenségre semmiféle magya
rázatot nem találtam, de igen valószínű, hogy csupán látszólagos ez a csopor
tosulás. Ha ugyanis nem 10 m-es magassági osztályokra osztva vizsgálódtam
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volna, hanem mondjuk 20 m-esre, akkor ezek a csoportok ki sem alakulnak.
Összességében mégis azt állapítottam meg, hogy a vizsgált csúcsok eloszlása
a területen egyenletesnek és véletlenszerűnek tekinthető. A csúcsmagasságok
területi eloszlását szemléltetik a 5.1. és 5.2 ábrasorozat egyes kartogramjai.

5.1.2. A Tokaji-hegység keleti szegélyén mélyített fúrások
alapadatainak elemzése
Területi eloszlás
A vizsgált fúrások területi eloszlása egyenetlen, ahogyan az az ábrán is jól lát
ható. A tokaji-hegy nyugati oldala, a Szegilong Olaszliszka Erdőbénye körüli
terület, valamint Sárospatak környéke fúrásokkal jól feltárt. Ezeken kívül vi
szont nagyon kevés helyen létesítettek fúrást. A fúrásoknak a térképen is jól
látható koncentrálódása azonban nem olyan nagy probléma, mint ahogy elsőre
látszik. Ily módon ugyanis a hegyvonulat északi-, középső- és déli részéről is
viszonylag sok és viszonylag szerencsésen telepített fúrás adata áll rendelke
zésre. Vagyis, bár fúrásokkal messze nincs egyenletesen lefedve a mintaterület,
legalább az teljesül, hogy a fúrások nem egyetlen területen összpontosulnak,
hanem a mintaterület két szélén és közepén. így a fúrásokból származó adatok
kiterjeszthetők a vizsgált terület egészére, de csak kellő óvatossággal. A fúrások
területi eloszlását a 5.3. ábra mutatja be.

Magasság szerinti megoszlás
A figyelembe vett fúrások magasság szerinti eloszlása nem egyenletes (5.4. áb
ra). Különösen sok fúrást telepítettek a 130 139 m magassági osztályba és a
260 279 m-es tartományba. Egyébként ezeket figyelmen kívül hagyva a mara
dék fúrások magasság szerinti eloszlása nagyon közel áll a normál eloszláshoz.
Ez nyilvánvalóan véletlen, de esetünkben azzal jár, hogy elmondhatjuk: a fúrá
sok zömét a közepes magassági osztályokban létesítették, általában ezek alatt
és felett is kevesebb fúrás reprezentál egy-egy magassági osztályt, kivételt a
fentebb említett magasságok képeznek.
A 5.4. ábrát tanulmányozva felvetődik a kérdés: hét magassági osztály
ban ötnél is kevesebb fúrás van; nem kevés ez egy egész magassági osztály
területének jellemzéséhez? A válasz az, hogy nyilvánvalóan kevés. Az is igaz

5.1. ábra
A dolgozatban figyelembe vett csúcsok területi megoszlása magassági osztályonként a Tokaji-hegység keleti oldalán

5.2, ábra
A dolgozatban figyelembe vett csúcsok területi megoszlása magassági osztályonként a Tokaji-hegység keleti oldalán
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5.3. ábra.
A dolgozatban figyelembe vett fúrások területi elhelyezkedése a Tokaji-hegység
keleti oldalán

ugyanakkor, hogy mivel több fúrás nem áll rendelkezésre, ezért a meglevők
adatait kell felhasználni elemzések céljára. A módszer alapgondolatából faka
dóan ez önmagában még nem okoz áthidalhatatlan nehézséget: Egyrészt mert
más forrásból származó, más természetű adatokat is felhasználok az elemzés
során (a csúcsmagasságokat), másrészt pedig azért sem, mert sok a viszonylag
szétszórtan elhelyezkedő fúrás még egy magassági osztályon belül is (lásd a fú
rások magassági osztályonként vett területi eloszlását cl 0.0. 6S cl 5.6. ábrán). A
fúrások magassági osztályok- és terület szerinti egyenetlen megoszlásával kap
csolatos, a fentebb tárgyalt (43. oldal) megfontolások pedig irányadók lehetnek
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5.4. ábra.
A dolgozatban figyelembe vett fúrások magassági osztályok közötti megoszlása a
Tokaji-hegység keleti oldalán (A függőleges tengelyen a fúrások száma darabban,
a vízszintes tengelyen pedig a magassági osztályok kezdőértéke van feltüntetve
méterben)

ebben az esetben is.

A negyedidőszaki rétegsorok vastagsága
Igen nagy ingadozásokat mutat

mint ahogyan az várható is

a területen a

negyedidőszaki rétegsor vastagsága. A teljes negyedidőszakot harántoló fúrá
sok közül a legvastagabb 21 rn kvarteren haladt át, míg másutt nem is volt
ilyen korú képződmény a felszínen. A Bodrog mentén ugyanakkor lényegesen
vastagabbak ezek az üledékek, de a figyelembe vett fúrások egyike sem ütötte
át őket teljes vastagságukban, bár 80 m-nél vastagabb negyedidőszaki rétegsor
is szerepel az adatok között. A negyedidőszaki rétegek átlagos vastagsága 5.2
rn, a vastagságok szórása pedig 4 m.
A 100 rn alatti területeken az átlagos kvarter rétegvastagság meghaladja a
80 m-t is, ezt azonban az ábrán nem tüntettem fel, mert így a nagyobb ma
gasságokhoz tartozó kisebb rétegvastagságok változásai jobban szemlélhetők.
Ezt a szintet az továbbiakban is figyelmen kívül hagyom, mert
• nem terasz-szint,
• lényegesen fiatalabb mint a magasabb szintek, így felszínfejlődésileg is

5.5. ábra
A dolgozatban figyelembe vett fúrások területi megoszlása magassági osztályonként a Tokaji-hegység keleti oldalán

5.6. ábra
A dolgozatban figyelembe vett fúrások területi megoszlása magassági osztályonként a Tokaji-hegység keleti oldalán

A Tokaji-hegység keleti szegélyén végzett vizsgálatok eredményei

b

teljesen más típust képvisel,
• geológia felépítése, a negyedidőszaki rétegek jelentős vastagsága miatt
magasabb szintekkel együtt vizsgálni értelmetlen lenne.

Magassá; ü osztály

Magasság a 3odrog felett

Fúrások száma

100 109

5 14

62

110 119

15 24

25

120 129

25 34

3

130 139

35 44

10

140 149

45 54

6

150 159

55 -64

5

160 169

65 74

11

170 179

75 84

8

180 189

85 94

4

190 199

95 104

3

200 209

105 114

8

210 219

115 124

7

220 229

125 134

9

230 239

135 144

10

240 249

145 154

8

250 259

155 164

7

260 269

165 174

18

270 279

175 184

7

280 289

185 194

14

290 299

195 204

13

300 309

205 214

11

310 319

215 224

10

320 329

225 234

7

330 339

235 244

14

340 349

245 254

12

350 359

255-264

11

5.3. táblázat.
Figyelembe vett fúrások száma a Tokaji-hegység keleti oldalán, magassági osztá
lyonként
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A lüü rn fölötti szinteken a negyedidőszaki rétegsor 6 jelentősebb kivastagodást mutat 10Ü 1 1 0 m, 150 159 rn, 2 0 0 2 0 9 m, 2 7 0 2 7 9 m és 3 3 0 3 3 9 rn
között (5.7. ábra). A 270 279 m-es és a 330 339 m-es magasságokhoz kapcsolt
nagyobb rétegvastagságok némiképp eltérnek a többitől, ezek esetében ugyanis
több osztályt is érint a jelentős kivastagodás. így nézve már az mondható, hogy
a 260 299 rn és a 3 2 0 339 rn magasságok mindegyike kitűnik az átlagosat jó
val meghaladó rétegvastagságával. Az átlag alatti és az átlag feletti vastagságú
osztályok határozottan válnak el egymástól. Külön-külön mindkét osztály szó
rása viszonylag kicsi és így jól elkülönül a vékony- és a vastag negyedidőszaki
réteggel fedett magassági osztályok csoportja. Az 5.4. táblázatban láthatók a
vastagabb és a vékonyabb negyedidőszaki rétegsorral jellemezhető magassági
osztályokra vontakozó mutatók értékei. A vastagabb rétegsorral bíró
említett

fentebb

osztályokban a negyedidőszaki rétegsor átlagosan közel kétszer olyan

vastag, mint a kvarter üledékekkel vékonyan takart magassági osztályokban.
Ugyanakkor az is jól látható, hogy a vastagabb és a vékonyabb üledékkel borí
tott osztályokban a rétegvastagságok szórása külön-külön sokkal kisebb mint
az együttes szórásuk és sokkal kisebb a relatív szórásuk is (5.4. táblázat).
Kijelenthető tehát, hogy a mintaterületen a negyedidőszaki rétegek vastag
sága magassági osztályonként eltérő ugyan, de a vastagabb és a vékonyabb
üledékkel jellemezhető magassági osztályok jól elkülöníthetők egymástól.

A

B

C

Átlag-

5,22

7,24

4,08

Szórás

1,87

0,95

1,09

Relatív szórás

35,96

13,12

26,72

5.4. táblázat.
A Tokaji-hegység keleti oldalán a negyedidőszaki rétegek átlagos vastagságának
fontosabb statisztikai mutatói
A - Összes magassági osztály; B - Az átlagosan legvastagabb negyedidőszaki
rétegsorral rendelkező magassági osztályok; C - A többi (vékonyabb kvarter réteg
sorú) osztály
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5.7. ábra.
A negyedidőszaki rétegsorok átlagos vastagsága az egyes magassági osztályokban
a Tokaji-hegység keleti oldalán, a figyelembe vett mélyfúrások alapadataiból szár
maztatva (A függőleges tengelyen a negyedidőszaki rétegsor átlagos vastagsága,
a vízszintes tengelyen pedig a magassági osztályok kezdőértéke van feltüntetve,
mindkettő méterben)

A kavicsot vagy löszt harántolt fúrások magassági eloszlása
A 282 fúrásból 18 (6,38%) harántolt kavicsot, 46 (16,31%) löszt és 5 (1,77%)
mindkettőt. A kavicsot harántolt fúrások közül nyolcat lüü m tszf. magasság
nál alacsonyabban telepítettek, ezeket az alábbi diagramon nem ábrázoltam.
Ennek oka, hogy ez a magasság ma is a Bodrog ártere, recens üledékfelhalmozó
dással, rníg a teraszrendszer feltárásában az itteni üledékek kevéssé relevánsak.
Az 5.5. táblázatban foglaltak szerint alakult az egyes magassági osztályok
ban a kavicsot, illetve a löszt harántolt fúrások aránya.
A továbbiakban a kavicsot vagy löszt harántolt fúrásoknak az adott magas
sági osztályban levő összes fúráshoz viszonyított aránya szerepel. Célszerűbb
ezt vizsgálni, mint a számukat, mert különben nem lenne összehasonlítható az
egyes osztályokban előforduló ilyen fúrások mennyisége. Hiszen ha valamely
magassági osztályban mondjuk csak öt fúrás van, de abból kettő löszt harántol, az nem ugyanolyan súlyú, mint egy másik osztály tizenöt fúrásából két,
löszt harántolt fúrás.
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A

B

C

D

E

F

90 99

10

9

0

0,9

0

100 109

0

0

0

0

0

110 119

1

0

0

0

0

120 129

5

0

2

0

0,4

130 139

29

0

2

0

0,07

140 149

5

0

1

0

0,2

150 159

7

2

2

0,29

0,29

160 169

16

0

4

0

0,25

170 179

16

1

4

0,06

0,25

180 189

11

0

1

0

0,09

190 199

11

0

1

0

0,09

200 209

14

0

3

0

0,21

210 219

16

0

0

0

0

220 229

18

0

4

0

0,22

230 239

19

0

1

0

0,05

240 249

10

0

2

0

0,2

250 259

7

0

3

0

0,43

260 269

23

5

6

0,22

0,26

270 279

26

1

7

0,04

0,27

280 289

6

0

0

0

0

290 299

10

0

2

0

0,2

300 309

4

0

1

0

0,25

310 319

7

0

0

0

0

320 329

4

0

0

0

0

330 339

2

0

0

0

0

340 349

1

0

0

0

0

350 359

4

0

0

0

0
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5.5. táblázat.
A kavicsot vagy löszt harántolt fúrások számának és az adott magassági osztályban
mélyített összes figyelembe vett fúrás számához való arányának magassági osztályonkénti alakulása a Tokaji-hegység keleti oldalán.
A - magassági osztály; B - fúrások száma; C - kavicsot harántolt fúrások száma;
D - löszt harántolt fúrások száma; E - kavicsot harántolt fúrások aránya; F- löszt
harántolt fúrások aránya
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Az 5.8. ábrán jól látható, hogy a kavicsot harántolt, a tszf. 100 m-nél
magasabban levő fúrások összesen négy magassági osztályban fordulnak elő
(150 159 rn, 170 179 m, 260 269 rn, 270 279 rn). Érdekes, hogy magasabban
fúrásból nern került elő kavics, pedig Jugovics (lásd a kutatási előzményeknél)
említi, hogy a tokaji Nagy-hegyen 280 285 m tszf. magasságban talált kavicso
kat ( J U G O V I C S L . 1970). Említésre méltó jelenség, hogy a kavicsot harántolt
fúrások mintegy ritmikusan oszlanak meg a magassági osztályok között: két
csoportban fordulnak elő és mindkét csoportban az alacsonyabb osztályban
jelentősen több a kavicsot harántolt fúrás. A kavicsot és löszt is harántolt öt
fúrás mindegyike 260 279 m között található és mindegyiküket Erdőbénye ha
tárában mélyítették, egymás közelében. A kavicsot és löszt egyaránt tartalmazó
fúrásokban a lösz a kavics felett helyezkedik el, vagyis a teraszanyagra települt.
A löszt harántolt fúrások száma lényegesen nagyobb és eloszlásuk is sokkal
egyenletesebb. A löszös fúrások aránya különösen a 120 129 rn (40%) és a 250
259 rn osztályokban (43%) magas, de jelentős a 150 rn és 179 rn közötti, a 260
és 279 rn közötti, valamint a 300 310 m magasságokban is. E magasságokban
a fúrások negyede vagy még több talált löszt. Figyelemre méltó, hogy 120 m
alatti és 310 rn feletti fúrásokban nern fordult elő lösz.

5.1.3. A fúrásokból származó adatok és a csúcsmagassá
gok eloszlásának együttes vizsgálata
A fúrások adatainak feldolgozásából származó, valamint a morfológiai elernzőprogram által szolgáltatott csúcsok magasság szerinti eloszlására vonatkozó
adatok összevetése alighanem táblázatos formában a legegyszerűbb. A táblázat
úgy készült, hogy azon magassági osztályokhoz, melyekben az adott szempont
lokális maximumot vagy nagyon jelentős növekedést mutat, l-es érték került.
Összeadva az egyes magassági osztályokhoz tartozó összes l-est, végül látható,
hogy mely magasságokban sűrűsödnek a kiválasztott jelenségek

összességük

ben.
Jól látható, hogy nagyon határozott szintek rajzolódnak k i . 130 139 rn,
150 159 rn, valamint 260 269 rn és 270 279 m magasságban három jelenség is
egybeesik, de további 5 szinten is egybeesik két-két vizsgált jelenség. Összesé
gében tehát a 5.6. táblázatban foglalt magasságokban valószínűsíthető szint
felületek, illetve maradványaik léte.
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5.8. ábra.
negyedidőszaki kavicsot vagy löszt harántolt fúrások magassági osztályonkénti
megoszlása a Tokaji-hegység keleti oldalán (A függőleges tengelyen a kavicsot
vagy löszt harántolt fúrások arányát tüntettem fel, a vízszintes tengelyen pedig
a magassági osztályok kezdőértékét méterben)

A táblázat adatainak áttekintésekor feltűnő, hogy az általam azonosított
szintek mindegyike milyen szabályos magasságokban helyezkedik el és mind
egyik éppen 10 m vastag. Fontos felidézni ennek megértéséhez a dolgozat előző
fejezeteiben foglaltakat. Egyszerűen arról van ugyanis szó, hogy mivel a vizsgá
lataim függőleges felbontása 10 rn
a vertikális raszterméret 10 rn

kicsit „térinformatikusabban" fogalmazva:

ezért természetesen ehhez illeszkednek a ka

pott eredmények is. Vagyis a valóságban éppen az is lehet, hogy egy adott
szintfelület 127 m és 138 m közé esik, vagy 127 m és 141 rn közé, de az adott
függőleges felbontás miatt ez legerősebben a 130 139 m-es magassági osztály
ban fog megjelenni, ezért úgy tűnik, mintha a 130 140 m közötti magassági
tartomány lenne egy határozott szint, mely élesen elkülöníthető a szomszédos
magasságoktól. Ha a vizsgálataimat mondjuk 14 m-es függőleges felbontással
2

végeztem volna , akkor e szintek mindegyike 14 vastagnak adódott volna, füg2

Persze a dolgozat korábbi részeiben leírtakból kiderül, hogy nem véletlenül éppen 10

m-es a választott függőleges felbontás, lásd 32. oldal).
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getlenül attól, hogy a valóságban néhány méterrel több vagy kevesebb. Ezek
figyelembevétele

nélkülözhetetlen az eredmények értelmezése során.

A

B

115±5 m

2 0 ± 5 rn

135±5 m

40±5 m

15o±5 m

60±5 m

165±5 m

70±5 m

175±5 m

80±5 m

2Ü5±5 m

110±5 m

265±5 m

170±5 m

275±5 m

180±5 m

335±5 m

240±5 m

5.6. táblázat.
A - A

szintfelületnek megfeleltethető magassági osztály tengerszint feletti ma

gassága; B - A szintfelületnek megfeleltethető magassági osztály Bodrog feletti
magassága
A táblázatban - az eddigiektől eltérően - a magassági osztályokat nem az alsó és
a felső határértékükkel

adtam meg, hanem az osztály közepe ±5 m jelöléssel. Ez

lényegi különbséget nem jelent, csak arra szolgált, hogy a Bodrog feletti magasság
szemléletesebben legyen

megjeleníthető.

Érdekes megvizsgálni az egybeesések megoszlását is (5.8, táblázat).
Magasan a leggyakoribb a B E egybeesés, vagyis a sok csúcs és nagy vastag
ságú negyedidőszaki rétegsor. A második leggyakoribb is a vastag kvarterhez
kötődik, hiszen a D E egybeesés a kavics és a nagy vastagságú kvarter együt
tes megjelenését mutatja. Más szavakkal tehát úgy tűnik, hogy a legtöbb csúcs
és a kavicsos fúrások mindegyike azokban a magasságokban található, ahol a
negyedidőszaki rétegsor is vastagabb a szokásosnál. Ez azért fontos észrevétel,
mert alátámasztja az „Alapvető meggondolások" keretében leírtakat.
Arról van ugyanis szó, hogy míg a figyelembe vett négy változó magassági
eloszlása egyenként

semmiféle különösebb szabályszerűséget nem mutat, ad

dig együttes előfordulásuk, egybeeséseik már határozott szinteket rajzolnak ki.
Hogy e szinteket miként lehet értelmezni, arra a következő fejezetben térek k i ,
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A

B

C

D

E

0

100 109

110 119

1

1
1

120 129

130 139

1

1

1

150-159
1

170-179

1

1

2
1

1

1

140 149

160-169

F
1

1

90 99

3
1

1

3

1

2

1

2

180 189

0

190 199

0

200-209

1

1
1

220 229

1
1

1

0

240 249
1

250 259

260-269

1

1
1

270-279
280 289

1

1

1

3

1

3

1

0
0

290 299

1

1

300 309

0

310 319
320 329

330-339

2
0

210 219

230 239
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1

1

1

1

2
0

340 349
350 359

1

0

5.7. t á b l á z a t .
A vizsgált jelenségek egybeesései a Tokaji-hegység keleti oldalán Sátoraljaújhely és
Tokaj között (bővebben lásd a szövegben)
A - Magassági osztály; B - 1 azon magasságokban, ahol különösen sok csúcs
fordul elő; C - 1 azon magasságokban, melyeken a legtöbb, kavicsot harántolt
fúrás található; D - l

azon magasságokban, melyeken a legtöbb, löszt harántolt

fúrás található; E - 1 azon magasságokban, ahol a negyedidőszaki rétegek jelentően
kivastagodnak; F - A sorokba írt l-esek összege
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Egybeesések

Egybeesések száma

B C

2

B D

1

B E

5

C D

3

C E

4

D E

2
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5.8. táblázat.
A 5.7. táblázat egyes csoportjainak egymással való páronkénti előfordulásai.
A „B", ,,C", „ D " és „E" jelölések feloldását lásd a 5.7. táblázatnál.

de az már most is megfigyelhető, hogy egybeeséseik aligha lehetnek véletlen
szerűek. Az Alapvető meggondolásokban

foglalt munkahipotézisem szerint arra

számítottam, hogy a folyó hajdani ártere, mai terasza darabolódik fel és lesz
azonosítható később a maradék-csúcsok által kirajzolt szintfelelülettel. Más
képpen fogalmazva ez éppen azt jelenti, amit a táblázat adatai mutatnak: a
csúcsok éppen a vastagabb negyedidőszaki rétegekkel együtt fordulnak elő és
ugyanezekben a magasságokban a kavicsok előfordulása is magasabb a szoká
sosnál.
Elmondható tehát, hogy a bemutatott módszerrel a Tokaji-hegységbeli
mintaterületen sikerült olyan magassági osztályokat elkülöníteni, melyek az
alapfeltevésben foglatak szerint korábbi, mára elrombolódott felszínek marad
ványainak felelnek meg, röviden: szintfelületek.

5.1.4. A m i n t a t e r ü l e t e n azonosított szintfelületek értelme
zése
A kérdés már csak az, hogy minek tekintsük a bemutatott egybeeséseket, mi
lyen módon magyarázható ilyen jelenség kialakulása.
Mint arról dolgozatom elején írtam, lényegében két lehetőség van:
• krioplanációs eredet,
• folyóvízi eredet.
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Elképzelhető e kettő egymás utáni, egymásra szuperponálódó hatása is, de
ez lényegi különbséget nem jelent (lásd az „Alapvető meggondolások" fejezetben
foglaltakat).
Ügy vélem, közelebb visz a válaszhoz, ha összevetjük más, jól ismert te
raszrendszerekkel az általam azonosított szinteket. Az összehasonlítás során a
Dunát, a Tiszát, a Hernádot, a Sajót és a Bárány István által leírt teraszrend
szert vettem figyelembe. A Duna a Kárpát-medence vízrajzi tengelye és az volt
a teljes negyedidőszak során is. Ez azt jelenti, hogy azok a folyamatok, melyek
a Duna mentén teraszok kialakulását eredményezték, hathattak (de nem feltélenül hatottak) a Duna vízrendszerében is. Ráadásul a Duna teraszai nagyon
jól ismertek, alaposan feltárt jelenségről van tehát szó.
A Tisza, illetve a tiszai teraszok vizsgálata nem csak azért fontos, mert a
Bodrog befogadója. Azért is érdemes az összevetésre, mert a Bodrogközt való
jában a Tisza alakította ki ( B O R S Y Z.

FÉLEGYHÁZI

E. C S O N G O R É. 1989)

és így egyes teraszok kivésésében, vagy a terasz anyagának felhalmozásában
is szerepe lehetett. Mindenesetre abban biztosak lehetünk, hogy az Alföld víz
rajzi tengelye a Tisza és mint ilyen, azok a hatások, melyek teraszképződést
indukáltak a Tisza mentén, a Tisza elsőrendő mellékvizein is szükségképpen
éreztették a hatásukat. A Hernád is a Tisza vízrendszerének tagja, teraszrend
szerének figyelembevételét azonban nem ez indokolja. Mivel a Tokaji-hegység
nyugati oldala a Hernádra néz, i t t ez a folyó alakított ki teraszrendszert. E
teraszok meglehetősen jól ismertek, már az 1940-es években leírták őket. Bár a
Hernád kialakulása, fejlődése, környezete több tekintetben is eltér a Bodrogé
tól, azért mégicsak ugyanazon, viszonylag kicsiny hegység két oldalán folynak
s így a rájuk ható környezeti változások is alapvetően egyezőek. A legfontosabb
különbség csak az lehet, hogy a hegység kelet nyugati irányú dőlése esetén az
egyik oldalon emelkedik, míg a másikon süllyed a felszín.
A Sajó figyelembevételét a földrajzi közelség indokolta. A Bodroghoz ha
sonló méretű, és valószínűleg gyakorlatilag ugyanazon klimatikus- és általános
környezeti hatások befolyásolták fejlődését.
A Bárány István által írottak az összehasonlításból nem hagyhatók ki: a
Bodrog környéki teraszrendszer egyetlen feldolgozása, még ha e teraszrendszer
egy kis darabját tekinti is csupán.
A fentieknek megfelelően tehát a Bodrog mentén általam azonosított szin
teket az alábbi, jól ismert, korábbról leírt teraszrendszerekkel

hasonlítottam
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össze:
• A Duna teraszai a Gerecsében (PÉCSI M . 1959)
• A Felső-Tisza teraszai Rahó környékén (KÉZ A. 1940);
• A Felső-Tisza teraszai Huszt környékén ( B U L L A B . 1940);
• A Sajó teraszai Putnok környékén ( M E Z Ő S I G. 1984 és HÍR J . 1989);
• A Hernád felső folyásának teraszai (LÁNG S. 1936);
• A zempléni teraszvidék teraszai ( B Á R Á N Y I . 1932);
Az összevetés a 5.9. ábrán látható. Sárga és szürke jelöli a különböző terü
letek azonos relatív magasságban levő szintjeit. A két színnek egyéb jelentése
nincs, csupán a jobb áttekinthetőséget segíti.
Jól látszik, hogy a legtöbb, általam kimutatott szintfelület igen pontosan
egybeesik a máshonnan kimutatott terasz-szintekkel, kivétel csupán a 235 245
m-es relatív magasságú szint.
Kézenfekvőnek tűnik, hogy ha ilyen jó az egybeesés a közeli teraszrend
szerekkel, akkor i t t is folyóteraszokkal állunk szemben. Ha ezt a feltételezést
fogadjuk el, akkor felmerül a kérdés, hogy melyik szint melyik teraszai azono
sítható, illetve, hogy korrelálhatók-e a többi teraszrendszerrel.
Összesen tíz magassági osztály tekinthető
lataim szerint

a fentebb részletezett vizsgá

geomorfológiai szintnek, feltétlezésem szerint terasz-szintnek.

Ez meglehetősen soknak tűnik, de vegyük észre, hogy a 6ü±5 rn

70±5 rn

80±5 m-es osztályok közvetlenül egymás után következve inkább vélhetők kétesetleg egy, nagyobb vertikális kiterjedésű, terasznak, mint háromnak. Én két
terasznak tekintettem e három osztályt, ahogyan az a 5.9. ábrán is látható,
így a Duna gerecsei teraszaival igen jó egyezést kaptam és kilencre csökkent a
szintek száma.
A vizsgálataim végén kapott legmagasabban fekvő felszín nem párhuza
mosítható egyik vizsgált teraszrendszerrel sem. Ennek megfelelően ezt nem
is tekintem folyóterasznak, valószínűbb, hogy ez már a pliocén hegylábfelszín
kifagyásával keletkezett krioplanációs lépcső
így végül nyolc szint maradt, melyeket megkísérelek negyedidőszaki folyóteraszként magyarázni. Kézenfekvő a gondolat, hogy

legalábbis kísérletképpen
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a Kárpát-medencéből ismert nyolc terasz-szintnek feleltessük meg ezeket (5.9.
táblázat). Az alábbiakban ezt a lehetőséget vizsgálom.
Az ábráról világosan leolvasható, hogy az eddig tárgyalt szintek alatt is van
még egy felszín. Ez a Bodrog feletti 3 4 m magasságban fekszik és nyilván a
jelenlegi magasártér, vagyis az I . terasz. Erről az eddigiekben nem esett szó,
nem véletlenül. Egyrészt a terepbejárások alkalmával oly szépen rajzolódik ki a
Bodrog mentén végig, hogy azonosítása nem lehet kérdéses, részletekbe menő
bizonyításokra pedig nincsen szükség, másrészt a bemutatott módszer e szint
kimutatására
miatt

az 50 000-es terepmodell vízszintes és függőleges felbontása

nem alkalmas.
A

B C

115±5 m

20±5 m

II

135±5 m

40±5 m

III

155±5 m

60±5 m

IV

165±5 m

70±5 m

V

175±5 rn

80±5 m

V

205±5 m

110±5 m

VI

265±5 in

170±5 m

VI

275±5 m

180±5 rn

VII

335±5 m

240±5 m

VIII

5.9. táblázat.
A Tokaji-hegység keleti oldalán kimutatott szintek terasz-szintekkel való lehetséges
megfelelései

A 15 25 rn relatív magasságú szint nem lehet más e szerint, mint a I I . terasz.
Tulajdonképpen ez az első valódi

tehát csakugyan ármentes

terasz és éppen

ezért találjuk a Bodrog menti településeket is ezen. így még közel lehettek
a lakók a folyóhoz, mégis elegendő magasságban felette. A terepen nagyon
könnyen azonosítható, általában meglehetősen meredek lejtővel emelkedik ki
az alatta levő szintből. A I I . teraszra jellemző, hogy kettőzött lehet, e tagokat
I l / a és I l / b jelöléssel látjuk el. Vizsgálataim során azonban úgy találtam, hogy
e terasz-szint csak egy tagból áll.
35 45 m magasság között a I I I . terasz következik. A Duna gerecsei szaka
szán ez, vagyis a I I I . terasz

40 50 m magasságban fekszik, tehát gyakorlatilag
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ugyanolyan magasan van a folyó felett, mint a Bodrog-menti I I I . terasz.
55 és 85 rn között az egymást követő mindhárom magassági osztályban
teraszt jelzett a vizsgálat. Ezeket azonban nern egyetlen összefüggő szintként
értelmezem, hanem ketté bontva az alábbiak szerint.
• Az 55 65 rn közötti szint nyilvánvalóan a I V . kellene, hogy legyen, és
meg is felel a Kéz Andor által leírt felső-tiszai (Huszt környéki) 59 65
m-es terasznak, a Hernád mellékéről leírt IV. terasznak (47 62 rn), vala
mint a Bárány István által a zempléni teraszvidéken azonosított 50 rn-es
terasznak. Ez a szint a Gerecsében hiányzik, pont alatta és felette van
egy-egy terasz. Ez azért említésre méltó, mert a tiszai teraszok és a Duna
teraszok (legalábbi a Gerecsét illetően) általában nagyon jól egyeznek,
ahogyan az várható is a Kárpát-medence folyófejlődését ismerve, de ez
a szint határozott eltérést mutat. Érdekes, hogy a Tisza teraszai Rahónál, vagyis jóval Huszt felett, inkább a Duna teraszainak magasságaihoz
hasonlítnak, mint a Tisza lentebbi teraszaihoz, illetve a Hernád a Sajó
és a Bodrog menti teraszokhoz. Az azonban, hogy ezt a szintet többen
is egyértelműen teraszként azonosították a Tisza és mellékfolyói mentén,
alátámasztja a Bodrog mentén is a hasonló értelmezést.
• A 65 75 és 75 85 rn közötti két magassági osztályt egybe vonva keze
lem. A Tisza legfelső folyásán is van ilyen magasságú terasz, de még
fontosabbnak tartottam, hogy a Duna ilyen magasságú gerecsei terasza
hasonlóan nagy vertikális kiterjedésű: 65 80 rn közötti, vagyis e két terasz
között az illeszkedés nagyon szoros. További fontos érv e két szint külön
teraszként való azonosításában, hogy a zempléni-teraszvidékről Bárány
85 rn körüli magasságból

leírt egy terasz-szintet. De ismételve az elő

zőt: e két magassági osztály egyetlen teraszba való összevonása mellett a
leglényegesebb érv, hogy a Duna mentén ez a terasz hasonlóan jelentős
magasságot fog át. így ez lenne az V. terasz.
A 105 115 m közötti magasság a Duna, a Tisza és a Hernád mentén is
teraszok, gyakorlatilag ugyanebben a relatív magasságban. Ezeket az egybe
eséseket figyelembe véve nehezen lehet ezt a szintet másként, mint teraszként
(VI. terasz) értelmezni.
A 165 175 rn közötti magasság nagyon markánsan jelenik meg. A Hernád
felső folyásán és a Duna mentén is terasznak felel meg, bár a Tisza mellől ilyen
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magasságú terasz nincs leírva. Fontos adalék Jugovics munkája (lásd a „Kutatá
si előzmények" c. részben a 10. oldalon), melyben a tokaji hegyen azonosított
lepusztulási térszínről számol be, éppen ebből a magasságból (JUGOVICS L.
1970). Ő maga kizárja a mállás lehetőségét, de félveti a folyóvízi eróziót, mint
olyat, mely alkalmas a kemény andezit simára csiszolására, legömbölyített ka
vicsok létrehozására. Ez lehet tehát a V I I . terasz.
A szomszédos, 175 185 m-es, szint hasonló élességgel rajzolódik ki a 5.7.
táblázat adatai szerint. Hogy különválasztottam az előző osztálytól és külön
szintként azonosítom, annak az az oka, hogy ebben a magasságban már nin
csenek sern a Tisza, sem a Hernád mentén sem teraszok, de a Duna gerecsei
legmagasabb teraszai éppen ebben a 170 m-es relatív magasságban szomszé
dosak egymással, a Duna-menti 170 210 m-es terasz magassághoz pedig jól
illeszkedik ennek a magassága. Ugyancsak Jugovics idézett munkájában van
szó a 280 290 m tszf. magasságban talált kavicsokról (lásd ismét a kutatási
előzményeket). Ez a magasság a Bodrog és a Tisza feletti 190 200 m relatív
magasságnak felel meg, vagyis igen közel esik az általam azonosított terasz
szinthez. Érdemes megfigyelni a 5.7. táblázatban, hogy a következő magassági
osztályban, vagyis a 280 289 m tszf. magasságban különösen sok csúcsot je
lez. Az, hogy ebben a magasságban kavics fordul elő, mégpedig olyan kavics,
melynek anyaga kvarc, kvarcit, gneisz, csillámpala, kloritpala, fillit, vagyis nem
helyi kőzetek, hanem a folyás szerint fentebbről, a Zempléni-szigethegységből
származók, meggyőzően érvel e szint teraszként való azonosítása mellett. Egy
úttal szemléltesen bizonyítja, hogy az „Alapvető meggondolásokéban foglal
tak, melyek a csúcs-szintek teraszokkal való kapcsolat elemzik, helytállónak
tekinthetők. így tehát ezt a szintet is teraszként értelmezhetjük, mégpedig a
V I I I . - k é n t , noha érdemes lenne hozzákapcsolni a következő magassági osztályt
is. Figyelemre méltó, hogy ezzel a nagyobb magassági kiterjedéssel a hason
ló magasságú dunai teraszok is rendelkeznek, bár e vertikális kiterjedés ott
lényegesen nagyobb.
A fenti gondolatmenet tehát egy idős, nyolc szintre tagolható teraszrend
szer képét tárja elénk. Ez a terület kialakulásáról szóló korábbi ismeretekhez
képest meglehetősen nagy különbség és bizonyára meglehetősen merész kijelen
tés. A bemutatott meggondolásokon alapuló vizsgálatok és az irodalmi adatok
feldolgozása azonban alátámasztja a fentiekben foglaltakat, sőt: mintegy kény
szerűen csak ezekre a következetésekre lehet jutni belőlük. Hogy e teraszrend-
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szert melyik folyó és mikor alakította, vagy hogy egyáltalában egyetlen folyó
alakította-e ki, azt a vizsgálataim nem tudják kimutatni, bár támpontokat a
további vizsgálatokhoz adnak. De e kérdés eldöntése nem is volt célom, így a
továbbiakban sem térek ki rá.
Mindazonáltal a bemutatott eredmények csak úgy fogadhatók el, ha az
előállításukhoz használt módszerről belátható, hogy helyes eredményeket szol
gáltat. Ehhez a legjobb, ha már ismert, feltárt teraszrendszert vizsgálok meg
vele. E vizsgálatokhoz a Gerecse északi oldalának teraszrendszerét választot
tam kontrollterületül. Ha a kontrollterületeken elvégzett vizsgálatok eredmé
nyei megegyeznek, vagy jó egyezést mutatnak a korábban már leírt terasz
szintekkel, akkor a módszert, mint helyes eredményt szolgáltató eljárást lehet
tekinteni. Ebben az esetben a felhasználásával máshol
mentén

jelen esetben a Bodrog

meghatározott terasz-szinteket valósnak kell elfogadnunk. Az ered

ményül kapott szintek elhelyezkedése a 5.10. ábrán látható, a terület DEM-jére
feszítve, 3D látszati képen.
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5.9. ábra.
A Tokaji-hegység keleti oldalán feltárt szintfelületek, valamint a Duna, a FelsőTisza, a Hernád és a zempléni-teraszvidék teraszainak összevetése relatív magas
ságok alapján
A - A

Duna teraszai a Gerecsében ( P É C S I M. 1959); B - A Felső-Tisza tera

szai Rahó környékén ( K É Z A. 1940); C - A Felső-Tisza teraszai Huszt környékén
( B U L L A B. 1940); D - A Sajó teraszai Putnok környékén ( M E Z Ő S I G. 1984 és H Í R
J. 1989); E - A Hernád felső folyásának teraszai ( L Á N G S. 1936); F - A

zemp

léni teraszvidék teraszai ( B Á R Á N Y I. 1932); G - A Tokaji-hegység keleti oldalán
azonosított szintek (részletesebben lásd a szövegben)
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5.10. ábra.
A Tokaji-hegység keleti oldalán azonosított, folyóteraszokként értelmezett szintfe
leiületek elhelyezkedése 3D látszati ábrán, DK-ről rátekintve. A modell 2-szeresen
túlmagasított

6. fejezet
Kontrollvizsgálatok
A kontrollterület, vagyis a Gerecse északi oldalának teraszai igen jól ismer
tek, részletesen feltártak. Fontos továbbá, hogy a Gerecse teraszrendszere vi
szonylag sokban hasonlít a mintaterületre. A teraszokat kialakító folyó mindkét
helyen a hegység lábánál folyik, kis esésű és meglehetősen idős. Mivel a Tokaji
hegységben sok szintet sikerült kimutatnom, olyan kontrollterület kellett, ahol
hasonlóan sok teraszt tártak fel: a Gerecse ebből a szempntból is jó választás
nak tekinthető. Felszabdaltságában a két terület különböző ugyan

már csak

azért is, mert míg az egyik fiatal vulkanikus hegység, addig a másik idősebb
töréses röghegység

, de (legalábbis a vizsgálat szempontjából) nem jelentősen.

Ezt úgy értem, hogy mindkét hegységben rövid, nagy esésű vizek futnak a kö
zeli folyóba, így a hajdani teraszokat hasonlóképpen szabdalhatták fel mindkét
esetben. Nem volt utolsó szempont az sem, hogy a két teraszrendszer kiterjedé
se között viszonylag kis különbség van (A Gerecsében a teraszrendszer mintegy
30 km hosszan követhető, a Tokaji-hegységben pedig

a mintaterületen

mint

egy 45 km-en). Nem vettem figyelembe a két terület közötti markáns kőzettani
különbségeket, mert a teraszrendszerek kialakulásában ez nem játszik lénye
ges szerepet, hiszen mindkét hegység külön-külön meglehetősen egységesnek
mondható kőzettani szempontból. De nem is lett volna értelme erre kitérni,
mert hasonló helyzetű teraszrendszert, mint a tokaji-hegységi másutt az or
szágban nem találni. Igaz ugyan, hogy több vulkanikus hegységünk is van, de
ezek közül csak a Visegrádi-hegységben, a Dunakanyarban képződött hasonló
teraszrendszer, másutt legfeljebb kisebb-nagyobb patakok véstek ki teraszokat.
De ez a dunakanyari is sokkal kevésbé vethető össze a Tokaji-hegységben ke
letkezettel, mint a Gerecséé. I t t a tektonikai mozgások nagyon jelentősek és
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nagyon gyorsak voltak, ami alapvetően meghatározta az i t t kialakuló teraszok
arculatát. Ráadásul kicsi is ez a terület, így azt a módszert, mely egy kiterjedt
teraszrendszer kimutatására lett kialakítva, nem lehetett volna eredményesen
tesztelni (a Dunakanyarban a teraszrendszer hossza mintegy 10 km). Jelentős
különbség az is, hogy a Duna visegrádi áttörését inkább sziklateraszok jellem
zik, mint a klasszikus, kavicsból felépülő, gyakran vékonyabb-vastagabb löszrétegggel borítottak, márpedig módszerem alapvetően ez utóbbiak kimutatására
van kiélezve. Igaz ugyan, hogy a vizsgálandó paraméterek megváltoztatásával
úgy vélem legalábbis

alkalmas lehetne a Duna Visegrád környéki teraszainak

kimutatására, de akkor ez a vizsgálat már nem kontrollvizsgálat lenne.
Kérdés lehet, hogy miért nem a Sajó- vagy a Hernád teraszrendszerét vá
lasztottam a módszer ellenőrzésére. Ennek az oka egyszerűen az, hogy olyan
területet kerestem, mely vitán felülállóan jól ismert, teraszrendszerének beosz
tása közismert és általánosan elfogadott, több kutató által ellenőrzött. Ennek
a feltételrendszernek csak a Duna teraszai tesznek eleget. A Sajó és a Her
nád teraszrendszeréről alig néhány szakcikk értekezik, igaz viszont, hogy azok
igen értékes munkák. Feldolgozottságában e két folyó teraszrendszere meg sem
közelíti a dunai teraszokat így egyiket sem tekinthettem alkalmas kontrollnak.
Felvetődhet az is, hogy miért nem választottam a Kárpát-medencéből más
honnan hasonló adottságú teraszrendszert, miért ragaszkodtam magyarorszá
gihoz. A válasz igen egyszerű: csak így volt biztosítható, hogy pontosan ugyan
olyan vízszintes- és függőleges felbontású, ugyanolyan generalizáltságú, ugyan
olyan szempontrendszer szerint készített DEM-et és fúrási adatbázist használ
hassak, mint a mintaterületen.
A fentiek összefoglalásaként tehát elmondható, hogy olyan kontrollterület,
mely a lehető legjobban kielégíti az összes kritériumot, csak egy volt, ez pedig
a Gerecse északi oldalának dunai eredetű teraszrendszere.
A kontrollvizsgálatok során az előzőekben már részletesen bemutatott mód
szert használom, a fentiekben foglaltakhoz képest kizárólag a vizsgálat tárgya
változik. A három kontrollterület vizsgálatával nern volt célom az onnan máileírt teraszrendszerek kritikája vagy más szempontú elemzése, kizárólag a be
mutatott eljárás tesztelése.
Éppen ezért a kontrollvizsgálatok folyamatát nern ismertetem a mintate
rületnél látott részletességgel, csak az eredmények ismertetésére szorítkozok.
Egyes esetekben természetesen, ahol ez szükséges, az adott téma részletesebb
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tárgyalását sem kerülöm ki. A kontrollvizsgálatok során mindenütt a Duna
feletti relatív magasságot tüntetem fel, kivéve, ahol ezt külön jelzem.

6.1. A Duna teraszai a Gerecse északi oldalán
A Gerecse dunai teraszainak feldolgozásához 186 fúrás alapadatát és 143 csúcs
magassági adatát vettem figyelembe.
A figyelembe vett csúcsok területi eloszlását a 6.1. ábra mutatja. Mivel
itt is csak a 360 rn alatti felszíneket vizsgáltam, a legmagasabb részekről a
csúcsokat sem válogattam le, így az ábrán csak a 360 m alatti csúcsok láthatók.
Ezek területi megoszlása egyenletesnek tekinthető, lényegesebb sűrűsödések és
ritkulások nem láthatók. A csúcsok magassági osztályok szerinti megoszlását
a 6.2. ábra mutatja.

6.1. ábra.
A Duna Gerecse-beli teraszrendszerén a 360 m tszfm. alatti csúcsok területi meg
oszlása

Jól látható, hogy egyes magasságokban határozottan megszaporodik a csú
csok száma. Ez a tendencia különösen a nagyobb magasságokban szembeszökő,
140 m relatív magasság felett. A legtöbb csúcsot tartalmazó magassági osztá
lyok ezek alapján az alábbiak:
10 19 rn
20 29 rn
60 69 m
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6.2. ábra.
A Duna Gerecse-beli teraszrendszerén a 360 m tszfm. alatti csúcsok megoszlása a
magassági osztályok között. A magassági osztályok a Duna feletti relatív magas
ságban vannak megadva. (A függőleges tengelyen a csúcsok számát tüntettem fel
darabban, a vízszintes tengelyen pedig a magassági osztályokat méterben)

80 89 m
90 99 m
110 119 m
170 179 m
200 209 m
250 259 m
A figyelembe vett fúrások területi elhelyezkedését a 6.3. ábra mutatja. A
fúrások

a Tokaji-hegységnél tapasztaltakhoz hasonlóan

néhány gócban tö

mörülnek, azokon kívül csak elszórtan fordulnak elő. Szerencsére azonban
szintén a Tokaji-hegységnél látotthoz hasonlóan

e gócok a teraszrendszert

nagyjából egyenlő részkre osztják, vagyis bár néhány csoportban tömörülnek,
e csoportok elhelyezkedése olyan, hogy jól reprezentálhatja a teraszrendszer
egészének negyedidőszaki sztratigráüai jellegzetességeit.
A fúrások magassági osztályok szerinti megoszlása a 6.4. ábrán tanulmá
nyozható.
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6.3. ábra.
A Duna Gerecse-beli teraszrendszerén mélyített, a vizsgálataim során figyelembe
vett fúrások területi eloszlása

Míg a kisebb és a nagyobb relatív magsságokban is viszonylag sok fúrást
mélyítettek, addig a közepes magasságokban

100 és 160 m között

viszonylag

keveset. Egyrészt azonban ezekben a közepes magasságokban is csak egy eset
ben van két fúrás, illetve három, a többi magassági osztályban négy, másrészt
pedig a gerecsei kontrollterület kiterjedése is kisebb a mint a tokaji-hegy ségi
mintaterületé.
A fúrásokból származó adatok, azaz a negyedidőszaki rétegek vastagsága,
a löszt, illetve kavicsot harántolt fúrások aránya, a 6.5. és a 6.6. ábrán tanul
mányozhatók.
A negyedidőszaki rétegek vastagsága érdekes ritmust mutat. Három na
gyobb egységben jelentős és ritmikus kivastagodás tapasztalható: 50 és 90 m,
140 és 180 m, valamint 200 és 240 rn relatív magasságok között. Ennek lehet
séges okait i t t azonban nem tanulmányozom, csak mint szembetűnő jelenséget
ragadom ki. A jelentősebb negyedidőszaki rétegvastagságot mutató magassági
osztályok tehát az alábbiak:
0 9 m
30 39 m
60 69 m
70 79 m
80 89 rn
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6.4. ábra.
A Duna Gerecse-beli teraszrendszerén mélyített, a vizsgálataim során figyelembe
vett fúrások magassági osztályok közötti megoszlása (A függőleges tengelyen a
fúrások száma darabban, a vízszintes tengelyen pedig a magassági osztályok vannak
feltüntetve méterben)

110 119 m
140 149 m
150 159 rn
160 169 m
170 179 rn
200 209 m
220 229 rn
230 239 rn
Kavicsot vagy löszt harántolt fúrás lényegesen több található i t t , mint a
mintaterületen. Lösz néhány kivétellel mindegyik magassági osztályban talál
ható, de a kavicsot harántolt fúrásokról is elmondható, hogy a magassági osz
tályok több mint a felében előfordulnak (6.6. ábra). A legnagyobb arányban
a 6.1. táblázatban foglalt magasságokban mélyített fúrások találtak kavicsot,
illetve löszt.
Az adatok alapján előállítottam a gerecsei kontrollterületre vonatkozó össze-

80

A Duna teraszai a Gerecse északi oldalán

6.5. ábra.
negyedidőszaki rétegek átlagos vastagsága a Duna Gerecse-beli teraszrendszerén,
magassági osztályonként, a figyelembe vett fúrások alapadatai alpján (A függőle
ges tengelyen a negyed időszaki rétegek átlagos vastagságát, a vízszintes tengelyen
pedig a magassági osztályok értékét tüntettem fel, mindkettőt méterben.)

sített táblázatot is (6.2. táblázat. E szerint azok magassági osztályok, ahol
legalább kettő egyszerre fordul elő a vizsgált jelenségekből, az alábbiak:
10 19 m
20 29 m
40 49 m
60 69 m
80 89 rn
90 99 m
110 119 rn
170 179 rn
200 209 m
250 259 m
A kapott eredményeket összevetettem a Pécsi Márton

által leírt terasz

szintekkel (PÉCSI M . 1959). Ezt az összehasonlítást tartalmazza a 6.7. ábra. Az
ábrán a sárga és a szürke szín váltakozása csak az egyes szintek elkülönítését
segíti, egyéb jelentése nincsen. Világosnarancs színnel jeleztem a Pécsi által
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6.6. ábra.
Löszt vagy kavicsot harántolt fúrások a Duna Gerecse-beli teraszrendszerén, ma
gassági osztályonként, a figyelembe vett fúrások alapadatai alpján (A függőleges
tengelyen a löszt vagy kavicsot harántolt fúrások arányát tüntettem fel, a vízszintes
tengelyen pedig a magassági osztályok kezdőértékét méterben.)

leírt, de a vizsgálataim által ki nem mutatott szintet, világoskékkel pedig az
általam kimutatott, de mások által

negyedidőszaki teraszként

le nem írt

szinteket.
Világosan látszik, hogy a Pécsi Marion által azonosított és az általam ki
mutatott szintek között igen jó az egyezés. Ugyanakkor az is látszik, hogy több
eltérés is van. Ezek egy része nem jelentős, néhány azonban igen.
A legalacsonyabb

3 6 rn magasságú

szintet én nem tudtam kimutatni.

Ennek oka ugyanaz, mint a mintaterületen volt: az 1:50 000 méretarányú D E M
erre nem alkalmas. Ügy vélem azonban, hogy 1:10 000 méretarányú DEM-mel
ez is kimutatható lett volna. Mivel ez nern a módszer hibáját jelzi, hanem a fel
használt térképi alap felbontásbeli korlátaiból fakad, nern tekinthető hibának,
csupán az adott feldolgozás korlátjának. Arra, hogy ez a szint kimutatható lesz,
nem is lehetett számítani, mint az a mintaterület eredményeinek tárgyalásánál
már írtam volt.
A következő három szint, vagyis a I l / a , I l / b és a I I I . terasz kimutatása
kifogástalanul sikerült, az egyezés a klasszikus és az új módszer eredményei
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A

B

0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-5 5
5 5-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155
155-160
160-165
165-170
170-175
175-180
180-185
185-190
190-195
195-200
200-205
205-210
210-215
215-220
220-225
225-230
230-235
235-240
240-245
245-250
250-25 5
255-260

3-6
10-20
30

40-50

C

10-19
20-29

40-49

60-69
60-80
80-89
90-99
100-120
110-119

140-170

170-179
170-210
200-209

250-259

6.7. ábra.
A Duna teraszai a Gerecsében Pécsi Márton szerint (Pécsi M. 1959) és az általam
végzett vizsgálatok alapján
A - Relatív magasság a a Duna felett; B - Terasz-szintek Pécsi Márton szerint;
C - Terasz-szintek saját vizsgálataim szerint
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Kavics

Lösz

0 9

40 49

20 29

50 59

30 39

60 69

40 49

80 89

90 99

90 99

110 119

140 149

170 179

150 159

200 209

160 169

220 229

170 179
210 219
230 239

6.1. táblázat.
Magassági osztályok a Duna gerecsei teraszrendszerén, melyekben különösen sok
kavicsot vagy löszt harántolt fúrás fordul elő

között tökéletes.
A I V . terasz, vagyis a 65 80 m-es szint kimutatása is sikerült, bár i t t az
egyezés már nem tökéletes, de a viszonylag nagy átfedés a korábbi és az új
módszer által adott eredmények között véleményem szerint kielégítő: a terepi
bejárások sorári sem lehet ennél nagyobb pontosságot elérni.
Magyarázatot igényel a 80 100 rn közötti rész. E magasságból Duna teraszt
nem írtak le, ugyanakkor a bemutatott eljárás kiemelkedő erősséggel jelzi egy
szint létét. Úgy vélem, az ellentmondás látszólagos és feloldható, de hasznos
tanulságokkal szolgál. Valóban igaz ugyanis, hogy Pécsi és nyomában mások
is csak 65 80 rn és 100 120 m relatív magasság körüli teraszokat mutattak ki,
80 100 m között pedig egyet sem. Ugyanakkor az is igaz, hogy Pécsi ezt írja:
„Nyergesújfalutól D-re a Buzás-hegy vastagon lösszel borított fel
színe és a Nyergesújfalutól Tokod felé húzódó magaspart ugyancsak
ebbe a szintbe sorolható. A teraszanyag magasságát jó feltárások
hiányában pontosan nem ismerjük. A magaspart vastag lösztakaró
val megemelt felszíne 80 100 m viszonylagos magasságú. A terasz
anyag fölötti lösztakaró vastagsága elérheti a 15 20 m-t. Mogyorós
bánya és Tokod között lehetséges azonban, hogy olyan magasabb
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6.2. táblázat.
A vizsgált jelenségek egybeesései a Gerecse északi oldalán (bővebben lásd a szö
vegben)
A - Magassági osztály; B - 1 azon magasságokban, ahol különösen sok csúcs for
dul elő; C - 1 azon magasságokban, melyeken a legtöbb, kavicsot harántolt fúrás
található; D - l

azon magasságokban, melyeken a legtöbb, löszt harántolt fúrás

található; E - 1 azon magasságokban, ahol a negyedidőszaki rétegek jelentően
kivastagodnak; F - A sorokba írt l-esek összege
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szint van, amelyet még teljes bizonyossággal nem tudunk elkülöní
teni. A Duna ezt a szakaszt az óholocénban, esetleg már a pleisz
tocén legvégén erősen rombolta és alámosta. A romboló munkának
az alacsonyabb teraszok áldozatul eshettek.
Tokod és Esztergom között nem lehet magasabb szintek nyomá
ra akadni, teraszanyag hiányában pedig az itt-ott előforduló apró
terasz-szerű foltokat megnyugtatóan egyik terasz-szinthez sem so
rolhatjuk. Ezen a szakaszon a süllyedéses árok mentén betorkolló
mellékpatakok utólag nagy átalakítást végeztek." ( P É C S I M . 1959.
p. 100.)
Az idézett rész munkám szempontjából fontos megállapításokat tartalmaz:
• Van 80 100 rn közötti olyan felszín, mely valóban folyóterasznak tekint
hető, bár jelentősen megemelt a felszíne.
• E felszín a 60 80-es teraszhoz tartozik.
• Megfelelő anyag

és eljárás

hiányában a kissé magasabb (tehát 80

rn feletti) terasz maradványok nem azonosíthatók egyértelműen, ezért
besorolásuk nem lehetséges egyik szintbe sem.
• Megfelelő eljárás birtokában e tisztázatlan helyzetű szint azonosítása és
besorolása elvégezhető lenne.
• Rámutat, hogy az utólagos erózió

megfelelő módszerek hiányában

le

hetetlenné, de legalábbis nagyon bizonytalanná teszi egyes teraszok fel
ismerését, azonosítását. Kiolvasható a szövegből, hogy a patakok által
végzett erózió úgy szabdalja fel a felszínt, hogy végül csak apró, értelmez
hetetlen terasz-szerű foltok maradnak vissza. Ez egytittal alátámasztja
az általam az „Alapvető rneggondolások"-ban leírtakat is.
Ezek fényében tehát az általam kimutatott 80 99 m közötti felszín nern
tekinthető műterméknek, hanem nagyon is létező, valóságos szintnek, melynek
azonban bizonytalan a besorolása. A Pécsi által megfogalmazottak alapján
azonban valószínűleg az eggyel lentebbi, 60 80 m-es, szint lösszel megemelt
változatával állunk szemben. Erre utal az is, hogy ebben a magasságban a
fúrások zöme, közel 80%-a harántolt löszt, valamint az, hogy a negyedidőszaki
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üledékek átlagos vastagsága meglehetősen nagy, átlagosan 13 18 rn közötti.
Ezt-erősíti meg Haha György is, ezt írva:
„A I l / a . sz.-tól a I V . teraszig az egyes szintek kibogozása csak a
feltárások és a geomorfológiai elemek együttes vizsgálata alapján
lehetséges. A pontos rögzítést azonban gyakran megnehezíti a te
rület más felszínekhez viszonyított kiemelt helyzete és a helyenként
20 30 m vastag fiatal pleisztocén lösztakaró. " ( H A H N Gy. 1972)
Ez a példa rávilágít arra is, hogy a módszer alkalmazásakor nem járha
tunk el mechanikusan, a bemutatott eljárás egyszerű lefolytatásával, hanem
tisztában kell lenni a vizsgált terület negyedidőszaki fejlődésével, geológiai sa
játosságaival is. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül tekinthető
egy azonosított szint terasznak, hanem számolni kell azzal a lehetőséggel is,
hogy egy alacsonyabb, valóban létező terasz-szint valamely utólagos üledékfel
halmozódás által számottevő mértékben megemelt felszínéről van szó. Ekkor
persze a kimutatott szint már nem tekinthető terasznak, de nagyon fontos be
látnunk, hogy nem műtermékről, a módszer hibájáról van szó, hanem arról,
hogy a kimutatott szintek értelmezése nélkül e szintek kritikátlan elfogadása
hibát eredményezhet.
A 100 120 m-es szint azonosítása jól sikerült, az egyezés kielégítő, bár az
is látható, hogy eljárásommal nem a terasz teljes vastagságát tudtam lefedni,
csak a magasabbik felét, valószínűleg i t t is arról van szó, hogy a teraszra utólag
települt lösz és lejtőüledékek emelik meg a terasz eredeti magasságát.
A legmagasabb két szinttel való egyezés már kisebb mértékű, de vélemé
nyem szerint teljesen elfogadható. A Pécsi által 140 170 rn magasságúnak leírt
teraszt az eljárásom ebben a formában ugyan nem találta meg, tehát hibának
tekinthetnénk, de valójában nem erről van szó. Sikerült ugyanis kimutatnom
egy nagyon határozott szintet 170 179 m között, ami ugyan már éppen a követ
kező terasz magasságába tartozik, de mégis 140 170 m közöttivel párhuzamo
sítható. Ennek oka az, hogy ebben magasságban ismét csak jelentős löszkötegek
és édesvízi mészkő rétegek emelik meg a terasz eredeti magasságát, esetenként
akár 20 méterrel is ( P É C S I M . 1959). Ha ezeket figyelembe vesszük és az álta
lam kimutatott szint magasságából levonunk 10 15 m-t

vagyis a terasz valódi

magasságát vesszük figyelembe akkor e szint már csak 155 165 rn között lesz.
Az egyezés a klasszikus és a újabb módszerrel kimutatott teraszok között ezzel
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teljessé válik.
Ugyanez a helyzet a magasabb, Pécsi által 170 210 m-esnek leírt terasz
szint és az általam kimutatott 200 209 m-es szint kapcsolatát illetően is, bár
i t t eleve van átfedés a két módszer eredménye között. Ha azonban a lösz- és
travertínó rétegek vastagságát is figyelembe vesszük, még jobb egyezés várható.
Összességében tehát az mondható el, hogy a dolgozatomban bemutatott
módszer a Duna Gerecse-beli teraszait pontosan mutatja ki, az esetleges elté
rések pedig a terület ismeretében teljes mértékben korrigáihatók. A Gerecsében
végzett kontrollvizsgálatok tehát a bemutatott módszer működőképességét tá
masztják alá.

7. fejezet
Járulékos eredmények
Kutatásaim során, a kíváncsiságtól vezettetve elvégeztem a bemutatott vizsgá
latokat a Visegrádi-hegység dunakanyari részére, valamint a Duna budapesti
szakaszának pesti oldalára vonatkozóan is. E vizsgálatok a Tokaji-hegység min
taterületével való összehasonlításra ugyan nem alkalmasak (lásd 74. oldal), de
érdekesnek tűnt az eljárás lefolytatása. Hogy a gerecsei eredményekkel összeha
sonlítható eredményeket kapjak, a munka sorári ugyanazokat a paramétereket
vettem figyelembe, mint ott, és ugyanazon meggondolások mentén haladva
ugyanolyan módon dolgoztam fel az eredményeket. Ezek részletes ismerteté
sére i t t nem térek ki, hiszen módszertani újdonságot a részletekbe bocsátko
zó bemutatás nem eredményezne

csak a két terület összefoglaló táblázatát

mutatom be, a teljesség kedvéért (7.1. táblázat). Összehasonlítva az így azo
nosított szinteket a korábban már leírt teraszokkal (7.1. ábra) látható, hogy a
Dunakanyar esetében az egyezés ugyan nem rossz, de nem éri el a Gerecse vo
natkozásában tapasztalt erősséget. A pesti szintek meghatározásában viszont
már nagyon jelentős különbségek vannak a klasszikus módszerrel meghatáro
zott és az általam származtatott terasz-szintek között. Ennek i t t egyedi oka
van: a Duna teraszai i t t keresztezik egymást, a magasabb teraszok pedig et
től délre a bal parton már nem is nyomozhatok, régen elsüllyedtek. Ez azzal
jár, hogy a Pest környéki teraszok magassága nagyon gyorsan csökken É D-i
irányban haladva, amit a módszerem nem vett figyelembe. Bár minden további
nélkül meg lehetne adni a paramétereket úgy is, hogy alkalmas legyen az itteni
felszínek vizsgálatára, ez nem volt célom, így nem is végeztem el ezt a munkát.
Érdekesebb volt megfigyelni, hogy az általam származtatott csúcs-szintek
hogyan esnek egybe a Gerecse, a Dunakanyar és a Pesti-síkság területén. Elő88
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7.1. táblázat.
A vizsgált jelenségek egybeesései a Dunakanyarban és a Duna budapesti szakaszá
nak pesti oldalán (bővebben lásd a szövegben)
A - Magassági osztály; B - 1 azon magasságokban, ahol különösen sok csúcs for
dul elő; C - 1 azon magasságokban, melyeken a legtöbb, kavicsot harántolt fúrás
található; D - l

azon magasságokban, melyeken a legtöbb, löszt harántolt fúrás

található; E - 1 azon magasságokban, ahol a negyedidőszaki rétegek jelentően
kivastagodnak; F - A sorokba írt l-esek összege
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7.1. ábra.
A Duna teraszai a Gerecsében Pécsi Márton szerint (Pécsi M. 1959) és az általam
végzett vizsgálatok alapján
A - Relatív magasság a Duna felett; B - Terasz-szintek Pécsi Márton szerint; C
- Terasz-szintek saját vizsgálataim szerint
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szőr az tűnik fel, hogy a vizsgált magassági tartományban
na felett

0 260 m a Du

nagyon hasonló mennyiségű azoknak a magassági osztályoknak a

száma, amelyekben a csúcsok száma

kisebb-nagyobb mértékben

kiugró

an magas. Ilyen a Gerecsében 10, a Dunakanyarban 9, a Pesti-síkságon pedig
10 található. A következő kérdés nyilván az lehet, hogy pusztán csak véletlen
egyezésről van szó, vagy van mélyebb összefüggés is az egyes területek között
a csúcsok számának megoszlását illetően.
Ennek megállapításához a három terület csúcsainak magassági osztály sze
rinti megoszlását mutató grafikonokat készítettem, területenként egyet-egyet.
E grafikonokat egymásra helyeztem és a vízszintes tengely mentén addig moz
gattam (vagyis tulajdonképpen a Duna feletti relatív magasságot változtat
tam), míg a három görbe maximumai és mimimumai a legjobb egyezést nem
mutatták. Az eredeti állapot szerinti három görbe a 7.2. ábrán tanulmányozha
tó. Az ábrán a Gerecse, a Dunakanyar és a Pesti-síkság csúcsainak magassági
osztályonkénti száma eltérő színű és vastagságú vonallal van ábrázolva. A görbe
harmadrendű spline: minden magassági osztályban ismert az adott osztályba
tartozó csúcsok száma és erre illesztett a használt program (OpenOffice.org
2.0) egy olyan függvényt, mely átmegy mindegyik mérési eredményen és ma
ximumai, illetve minimumai is a megfelelő mérési pontokra esnek. A három
görbe, bár kissé hasonlít egymásra, látszólag semmiféle együttfutást nem mu
tat. Attól, hogy valamely magassági osztályban mondjuk a Gerecsében külö
nösen sok csúcs van

vagy éppen nagyon kevés

még akármennyi csúcs is

lehet ugyanebben a magassági osztályban a Dunakanyar-, vagy a Pesti-síkság
területén. Ennek nyilván az az oka, hogy bár egyazon folyó vízrendszeréhez
és teraszrendszeréhez tartozik mindhárom terület, de eltérő lepusztulás és ami
még fontosabb: eltérő endogén mozgások jellemezték és jellemzik a mai napig
mindegyiket. Az is nyilvánvaló ugyanakkor, hogy ha egyazon folyó alakította
ki rajtuk egyidőben a teraszait, akkor
foglaltak helyesek

ha az Alapvető meggondolásokban

a csúcs-szinteket e mozgások visszarendezésével fedésbe

lehetne hozni.
Ennek megfelelően jártam el, amikor e három görbét az x-tengely mentén
mozgattam, torzítás nélkül. Azért, hogy az egybeesések jobban kirajzolódja
nak, a görbéket az y-tengely mentén is elmozdítottam, de ennek semmiféle
egyéb jelentést nem kell tulajdonítani: egyszerűen csak a szemléletességet szol
gálja. Elmondható, hogy az eredmény igazolta a várakozásokat, de újdonsággal
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7.2. ábra.
A csúcsok magassági osztályok szerinti számának alakulása a Duna gerecsei-,
dunakanyari- és pesti-síksági teraszvidékén

is szolgált:
• Várakozásomnak megfelelően a görbéken a maximumok és a minimuok
helyei igen jó egyezést mutatnak, függetlenül attól, hogy e minimumok
és maximumok értékei általában jelentősen különbözőek.
• Újdonság, hogy mindhárom görbe futása olyan, hogy két, határozottan
eltérő szakaszból állnak: vagy a kb. 130 m relatív magasságú szintek
csúcsai és minimumai esnek egybe jól, vagy az e feletteik, de egyszerre a
kettő nem.
A mondottak a 7.3. ábrán tanulmányozhatóak. Ahhoz, hogy az alacso
nyabb szintek maximumai és minimumai a legjobban egybeessenek úgy kellett
elcsúsztatni a görbéket, hogy a Gerecséhez képest a Dunakanyart mintegy 3
rn-rel lentebb kellett vinni. Ez arra utal, hogy a fiatal teraszok kialakulása óta
is emelkedik a Dunakanyar vidéke a felette levő Duna szakaszhoz viszonyítva.
Ezt a megállapítást támasztja alá az is, hogy Esztergom környéke Visegrádhoz
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képest 100 évenként 155 mm-t emelkedik a régészeti vizsgálatokból levonható
következtetések szerint ( K Á R O L Y I Z. 1957). Ez egyébként azt jelentené, hogy
e 3 m-es emelkedés az elmúlt 2000 évben zajlott volna le. Fontos észrevétel,
hogy Károlyi szerint az elmúlt 900 évben a visegrádi kapunak az eszetrgorni Duna-szakaszhoz viszonyítva mintegy 1,4 1,8 m-t kellett emelkednie, ami
igen jól összevág a 2000 év alatti 3 m-es mozgással. Még lényegesebb, hogy
e gyors emelkedés {Károlyi szerint tehát évente mintegy 1,5 1,6 mm) értéke
kiválóan egyezik a kozmikus eredetű hélium izotópok felhasználásával kapott
újabb eredményekkel: Ruszkiczay-Rüdiger

véleménye szerint ugyanis az éves

átlagos emelkedés e területen az utóbbi 240 ezer évben mintegy 1,6 m m / é v
(RUSZKICZAY-RÜDIGER

et al. 2005). A Dunakanyarhoz képest a Pesti-sikságot

jellemző görbét is el kellett csúsztatnom, mégpedig körülbelül 10 m-rel feljebb.
Ahhoz, hogy a magassabb szintekben legyen az legjobb az illeszkedés, a Gere
csét és a Pesti-síkságot sem kellett elmozdítani, de a Dunakanyart kb. 5 m-rel
meg kellett emelni hozzájuk képest.
Ügy tűnik tehát, hogy e három

közismerten rokon

teraszrendszer csúcsa

inak magasság szerinti eloszlása mindegyik esetben azonos mennyiségű szintet
rajzol ki és e szintek párhuzamosíthatok egymással, ha a megfelelő mértékben
eltoljuk az egyes teraszrendszerek Duna feletti relatív magasságát. Ekkor vagy
a 130 m relatív magasságnál alacsonyabban fekvő vagy az ennél magasabb
szintek párhuzamosíthatok, de a kettő egyszerre nem. Ez utóbbi megállapítás
és Ruszkiczay-Rüdiger

Zsófia és szerőtársai

már idézett munkája kölcsönösen

alátámasztják egymást, mert méréseik szerint a Dunakanyarban a Duna bevágódása (a hegység kiemelkedése) jelentősen felgyorsult az utóbbi 360 ezer évben
az azt megelőző időszakhoz viszonyítva. Az, hogy a megfelelő csúcs-szintek a
szükséges eltolások után gyakorlatilag teljesen egybeesnek:
• egyfelől kizárja annak a lehetőségét, hogy e csúcs-szintek a három terü
leten egymástól független, véletlen kialakulásúak volnának,
• másrészt arra utal, hogy a 130 rn relatív magasságú szint alatti és feletti
teraszok kialakulása e két csoporton belül egyszerre történhetett és köz
ben a három terület endogén mozgásai nern különbözhettek jelentősen
egymástól,
• harmadrészt azt mutatja, hogy a 130 m relatív magasságú szint alatti és
feletti teraszok kialakulása kissé eltérő ritmusban történt,
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7.3. ábra.
A csúcsok magassági osztályok szerinti számának alakulása a Duna gerecsei-,
dunakanyari- és pesti-síksági teraszvidékén, a 130 m relatív magasság alatti (felső
ábra) és feletti (alsó ábra) maximumok és minimumok legjobb egybeesése a görbék
x-tengely menti elcsúsztatása után. Az elcsúsztatás mértéke a grafikonon leolvas
ható. A görbék feletti függőleges vonalak színe és vastagsága mutatja, hogy melyik
görbének az aktuális maximumát jelzik. Minél jobban egybeesik három különbö
ző vonal, annál jobb a három teraszrendszer csúcsait reprezentáló három görbe
egybeesése az adott helyen.
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• negyedrészről pedig megerősíti az „Alapvető meggondolásokéban foglal
takat.
Összefoglalva tehát, a fent bemutatott járulékos eredmény fő haszna, hogy
segítséget nyújthat különböző teraszrendszerek vagy egyazon teraszrendszer
különböző szakaszai közötti párhuzamosítások elvégzésében. A bemutatott vizs
gálat konkrét példán keresztül bizonyítja az eljárás használhatóságát.

8. fejezet
Az eredmények értékelése
Munkám elsődleges célkitűzése olyan módszer kidolgozása volt, mely alkalmas
elrornbolódott, a hagyományos geomorfológiai módszerekkel nem, vagy csak
nehezen, ellentmondásosan felismerhető geomorfológiai szintek kimutatására.
A bemutatott eredmények alapján úgy vélem, sikerült megvalósítanom ezt a
célt.
Vizsgálataim kimutatták, hogy a Tokaji-hegység keleti oldalán nyolc-kilenc
szintfelület ismerhető fel. E szintek mindegyike
rn relatív magasságban fekvőt.

kivéve a legfelső, 235 245

megfelelt azon feltételeknek, melyeket a te

raszok erodálódásának következményeit vázoló elméleti modellben, Alapvető
meggondolások c. fejezetben, fogalmaztam meg. Kimutattam továbbá, hogy e
szintek nagyon jól egybeesnek a Duna-, a Tisza-, a Sajó-, a Hernád-, valamint
a zempléni teraszvidék korábban már kimutatott terasz-szintjeivel. Az pedig,
hogy e nyolc felismert szint mindegyike ugyanabban a magasságban fekszik,
mint a mondott folyók bizonyítottan fiuviális eredetű negyedidőszaki teraszai,
gyakorlatilag kizárja a véletlen egybeesés lehetőségét. E bizonyítékok tehát azt
támasztják alá, hogy vizsgálataim eredményei helytállóak, a Tokaji-hegységben
kimutatott szintek pedig valamely negyedidőszaki folyó teraszai.
A bemutatott módszer helyességét azonban ez rnég csak részben támasztja
alá, ezért volt szükség a kontrollvizsgálatra. Az, hogy a gerecsei teraszrend
szeren lefolytatott kontrollvizsgálat sikerrel mutatta ki a hagyományos mód
szerekkel felismert és bizonyítottan helyes terasz-szinteket, további egyértelmű
bizonyíték módszerem helyességére.
A bemutatott eredmények alapján tehát úgy vélem, hogy a Célkitűzésekben
foglaltak teljesültek, mert sikerült:
96
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• elrombolódott, a hagyományos geomorfológiai módszerekkel nem, vagy
nehezen, esetleg csak ellentmondásosan felismerhető geomorfológiai szin
tek, különösen terasz-szintek kimutatására alkalmas módszert kidolgoz
nom és annak helyességét bizonyítanom;
• a Tokaji-hegység keleti oldalán kimutatható terasz-szinteket azonosíta
nom, párhuzamosítani őket más teraszrendszerek teraszaival.
A harmadik célról (annak konkrét példán történő bemutatása, hogy megfe
lelő meggondolások mentén haladva, ma már hétköznapinak nevezhető eszkö
zök birtokában, látszólag információszegény térképi anyagból, korábbi kutatá
sok számszerűsíthető adatait felhasználva is értékes geomorfológiai kutatások
végezhetők) a dogozatban explicite nem ejtettem szót. Mégis, úgy gondolom,
ezt a célt is sikerült teljesítenem. Sikerült ugyanis olyan meggondolásokat meg
fogalmaznom, melyek mentén haladva a napjainkban teljesen hétköznapinak
nevezhető személyi számítógépek lehetőségeit kihasználva, teljes egészében sza
badon (ingyenesen) használható szoftverekkel dolgozva, egy, a teraszmorfológi
ai kutatások számára általában túlzottan kis méretarányúnak tartott DEM-ből
származtatott adatok és korábbi mélyfúrások alapadatai alapján egy eddig is
meretlen teraszrendszer leírását adnom. Ezzel pedig a megfogalmazott cél teljes
egészében teljesült.
További, járulékos eredményeim rávilágítanak arra, hogy a térinformati
kai eljárások geomorfológiai célú felhasználása jelentős eredményekkel kecseg
tet, mert olyan folyamatok, összefüggések felderítésére ad lehetőséget, melyek
máshogyan nem ismerhetők fel, vagy csak lényegesen több munka árán.
Végül úgy vélem, hogy a dolgozatban bemutatott eljárások és eredmények
meggyőzően bizonyítják a szabad szoftverek felhasználásának, terjedésének lét
jogosultságát a földtudományi kutatásokban is.
Úgy vélem tehát, hogy a bemutatott eredményeimmel összességében telje
sítettem a kitűzött célokat.

9. fejezet
Összefoglalás
A folyóteraszok kutatása a geomorfológia egyik hagyományos kutatási terüle
te. E munka alapját az elmúlt évszázad folyamán kikristályosodott eljárások
adják. A hagyományos teraszkutatás alapját a többszöri, részletes terepbe
járások képezik, melyek során helyszíni térképvázlatokat készít a kutató és
olyan nyomokat (jellegzetes formákat, folyóvízi kavicsokat, azonos magasságú
felszíneket stb.) keres, melyek segítségével rekonstruálhatja a hajdani árteret
a mai teraszt. A terepi kutatásokat kiegészíti a mintaterület geomorfológi
ai térképének elkészítése és a gyűjtött minták laboratóriumi feldolgozása. Ez
a klasszikus módszer az elmúlt évszázadban szinte nap mint nap bizonyítot
ta létjogosultságát, hiszen alkalmazásával a legtöbb esetben sikerült egyértel
műen leírni az adott kutatás tárgyát képező teraszrendszert, feltárni szintjeit
és megbecsülni korukat, sőt gyakran még a különböző helyről leírt teraszok
párhuzamosítása is sikeres volt. Nem véletlen, hogy az egyetemi és főiskolai
földrajzi-földtudományi képzésben a mai napig az alapvető ismeretek között
tartja számon e módszer alapjait a szakma. Azonban azt is fel kell ismerni,
hogy viszonylag jelentős korlátai vannak az ezen módszeren nyugvó teraszku
tatásoknak.
Előfordulhat ugyanis, hogy a mintaterület teraszrendszere már nagyon le
pusztult, vagy erősen felszabdalódott, netán a teraszok eleve gyengén fejlettek,
vagy egyéb okból nem ismerhetők fel biztonsággal sem terepbejárások alkalmá
val, sem a klasszikus geomorfológiai térkép segítségével. Ekkor a hagyományos
módszerek könnyen csődöt mondanak, vagy nagyon bizonytalan eredményeket
szolgáltatnak.
E probléma nyilván régen feltűnt a kutatóknak, nem véletlen, hogy már
98
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a X X . század derekától kísérleteznek újabb módszerekkel: görgetettségvizsgálatok, geokémiai elemzések, morfometriai eljárások, travertínószintek elemzé
sének bevezetésével. Ezek az újabb vizsglati eljárások nagyban segítették a
teraszrendszerek megismerését és igen sok új eredményt szolgáltattak. Ebbe
a sorba illeszkedik a dolgozatomban bemutatott eljárás is, amennyiben túllép
a klasszikus teraszmorfológiai módszereken és elemzési céllal használja fel a
terület digitális terepmodelljét úgy, hogy az ebből származó adatokat össze
kapcsolja a területen korábban mélyített fúrásokból levezetett adatokkal.
A bemutatott módszerrel kíséreltem meg feltárni a Tokaji-hegység keleti
oldalán, a Bodroggal párhuzamosan futó teraszrendszer eddig le nem írt ma
gasabb szintjeit.
Az eljárás az alábbi alapvető meggondolásokra épül:
• Megvizsgálva a mintaterület kiemelkedéseinek magasság szerinti eloszlá
sát, következtethetünk a terület korábbi morfológ lcVJHXci,

cl

feldarabolódás

előtti felszínekre.
• A területen mélyített fúrások adatait feldolgozva megállapítható, hogy
vannak-e olyan, jól meghatározható magasságok, amelyekben a negyed
időszaki rétegsor határozottan vastagabb mint más magasságokban, illet
ve vannak-e olyan magasságok, melyekben kavics-, illetve löszhorizontok
azonosíthatók.
• Ha a legnagyobb gyakorisággal előforduló csúcsmagasságok, a negyedidő
szaki rétegek kivastagodásai, valamint az esetlegesen meglevő (a fúrások
adatainak feldolgozásakor meghatározott) kavics-, illetve löszhorizontok
közül legalább kettő előfordulásai határozottan sűrősödnek egyes magas
ságokban, akkor az adott magasságú térszínről feltehető, hogy terasz
szint.
Ezek mentén dolgoztam fel a mintaterületen mélyített 282 fúrás és a figye
lembe vett 303 csúcs megfelelő adatait. Vizsgálataim és a kontrollvizsgálatok
igazolták, hogy
1. a Tokaji-hegység keleti oldalán általam kimutatott szintek létezésének
és elhelyezkedésének legjobb magyarázatát az adja, ha feltesszük, hogy
azok valójában valamely negyedidőszaki folyó teraszai;
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2. módszerem működőképes és helyes eredményeket szolgáltat;
3. az egyébként kis felbontásúnak és ezért komoly geomorfológiai kutatásra
általában alkalmatlannak tartott térképi vagy digitális domborzatmodellek is eredményesen alkalmazhatók, ha megfelelő elméleti modelleket és
megfelelő adatelemző-, adatfeldolgozó módszereket használunk a munka
során.
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