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Egy balatonparti földsülyedésről.
Bernáth Józseftől
(Előadva a roagy. föleit, társ. 1881. évi január hó 5-én tart szakiiléséu.)

A földrengések, melyek hazánkban huzamos idő óta kisebb-nagyobb
hatással gyakran észlelhetők, újabb időben különösen Zágráb városában
és környékén tudvalevőleg igen nagy intensitással nyilvánultak. Mindez
okozza, hogy jelenleg azon tüneményeket fokozott figyelemmel kisérik,
melyek a földnek rengésére, hasadására vagy sülyedésére vonatkoznak
és ez okból korszerűnek tartom egy kis földszakadásról, vagy helyeseb
ben m ondva: földsülyedésről, rövid jelentést tenni, mely nehány év
előtt a Balaton éjszakkeleti partján lett észlelve, de eddig még tár
gyalva nem volt.
Az első jelentést dr. S z o mme r Antal úrtól, a közelfekvő BalatonfőKajár nevű községnek főorvosától kaptam, ki engem azután a folds ülyedés helyére vezetni szíveskedett.
A Balatonnak éjszakkeleti partja Akarattya pusztához tartozik,
mely Kenese és Lepsény falvak között fekszik. Az itteni part hoszu
dombnyulványból áll, mely a Balaton vizét mint valamely magas
gáttöltés szegélyezi. A hoszu dombnyulvány, melynek hullámalakii háta
200—250 lábnyival magasabban fekszik mint Balaton vizszine, a két
oldalán nagy ellenkezést mutat a dőlési viszonyokra nézve és pedig mig
a parti oldalának lejtője a tó széléig dőlvén, majdnem függőleges part
falat képez, addig a dombnyulvány másik oldala, Lepsény és Kajár
felé, kis dőlés-szög alatt ereszkedik a lapályba.
A fővárosból kiindulva a leirt partot leghauiarábban érhetjük el,
ha vasúton Lepsényig és innét kocsin Akarattyára megyünk. A vidék
domborzati viszonyának természeténél fogva itt annál magasabbra jutunk,
minél küzelebbre haladuuk a tó partjához, de a Balatonból előbb mit
sem látunk, mig csak a már Lepsényről kivehető magas látásihatárnak
végvoualát el nem értük. Még nehány lépést előre és rögtön az imént
leirt magas partlalon állunk, hol nappal és derült időben meglepő szép
tájkép terül előttünk el.
•
A hegynyulványnak bizonyos pontján magánosán álló terebélyes
óriási szilfa áll, mely a környéken „Rákóczi fája“ név alatt általánosan
ismeretes. E fa a leírandó földsiilyedés helyéhez közel áll és e helynek
könyebb felkeresésére mintegy Útmutatóul szolgál; mint óriási fa egyéb
ként hazánk botanikai uevezeteségei közé tartozik.
Mellékesen legyen még említve, hogy társulatunk volt elnöke,
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boldogult K u bi ii y i Ferencz, sok kedvencz terve között az is szerepelt,
hog}r a hazánkbáu levő és történelmi nevezetességgel biró óriási fákat
természethíi rajzokban közzéteszi, miért is 1873-ban Akarattya pusztára
egy ügyes rajzolót küldött, ki ott a Rákóczi fának rajzát elkészítette.
A terv kivitelét Kubinyi halála gátolta n,eg és a sok pénzáldozattal és
nagy szorgalommal gyűjtött számtalan adat és rajz mind elveszett.
A Rákóczi-fa közelében van tehát ama hely, tud a magas part
ial uak egy része függőleges irányban a mélységbe sülyedett. A partfal
nak anyaga tinóm homokból áll, mely nagyon kevés agyag által vau
(összetartva I t a partfalnak dőlése, saját meghatározásom szerint, 52
és 58 fok között váltakozik. A Balaton lecsapolása előtt, tehát vagy
2 0 évvel előbb, a viz az itteni partfalnak lábát mosta és a folytonos
hullámzás majdnem vízszintes tófeneket alkotott; de most, a lecsapoltatáe után, a viz széle viszavonult, ugv hogy jelenleg a lejtős partfal
és a tóviz között széles és majdnem vízszintes párkány létezik.
A földsülyedés egyedül a lejtős part falában történt, köriilbelől a
falnia: asságnak alsó harmadában és oly módon, hogy a part falában
hoszu nyílás és mély gödör keletkezett. A gödör vagy 130 ölnyi hoszu
és a tópart szélével párhuzamos ; a gödör szélessége és mélysége kü
lönféle helyen nagyon váltakozó és több ölet teszen.
Közvetlenül a partfal lábánál vagy félölnyi magas és szakadatlan
dombvoualt láttam, melynek hátán széles hoszusági repedések voltak. E
dombvonal épen a gödör alatt és előtt létezett, párhuzamosan és avval
egyenlő hoszusággal birt.
Ezekből következtethetni, hogy a mélységbe sülyedett földtömeg
az alatta levő űrnek levegőjét öszeszoritotta, mely a partfal lábánál az
aránylag legkevesebb cllentállást találván s ott a földet emelve, a domb
vonal hasadékain keresztül elszállőtt.
A tárgyalt töldsiilyedést az 1869-dik évi tavaszon észlelték. A tüne
mény egyedüli szemtanúja egy ott tartózkodó süketnéma (!) juhpásztor
volt. Adott jeleiből anyit vettek ki, hogy a földsülyedés helyi földren
gés és erős durranás kísérete mellett ment véghez, mire a juhok szana
szét rohantak és meszire futottak, úgy hogy a szegény pásztornak sok
bajba került, mig a gondjára bízott állatokat öszek^reste.
A leirt földsülyedésnek tüneménye földalatti űrt tételez fel és na
gyon valószínű, hogy ez a barlangszerii ür újabb időben és egyedül a
víznek oldóhatása következtében keletkezett.
Senki sem hinné, hogy a földalatti és keresztül szivárgó viz (az
úgynevezett forrásvíz) képes legyen oly tömérdek sok szénsavas meszet
s egyéb földes anyagokat oldani, de ha a kifolyó forrásvíznek, vala
mint az oldatában levő anyagnak menyiségét meghatározzuk, azon

meglepő meggyőződéshez jutunk, hogy a viz évenként nagy mennyi
ségű sziklatömeget old és távolit el, minek következtében megfelelő
nagy földalatti üreg vagy barlang keletkezik.
Példaként akarom a budapesti hévvizeket felhozni és kis számitás
által kimutatni, menyi kőzettömeget visznek ezek a földből ki és hogy
mily nagy űr képződik ez által.
A tett meghatározások alapján a hévviz meuyisége, mely 24 óra
alatt Budapesten fakad, a következő :
a budai oldalon
fakadó öszes hévviz868,000 akó vagy 49,119 km.
a margitszigeti artézikútból fakadó hévviz 279,012 ,,
„
15,789 ,,
a városligeti „
„
„
„
13,434 „
,,
760 „
öszesen1.160,446
akó vagy 65,668 km.
Az eddigelé végrehajtott vegyivizsgálatok alapján tudjuk, hogy a
budapesti hévvizek rendesen egy liter vizben eg}' gram (néhány budapesti
hévvizben még valamivel többet is) szilárd alkatrészt (száraz, vizmeut
lepárlási maradékot) oldva tartalmaznak, mely túlnyomókig szénsavas
mészből áll.
Ezer liter (— 1 köbméter) vizben foglaltatik e szerint legalább
1000 gramm ( = 1 kilogr.) szilárd alkatrész és igy tehát a 65668 köb
méter budai hévvizben legalább 65668 kilogr. oldott anyag.
Ha most tudni akarjuk, mily nagy térfogat felel meg valószínűen
a feloldott anyagnak és ha kivánjuk, hogy a számítás egyszerű és a
nyerendő szám lehetőleg kicsiny legyen, akkor felteszem, hogy a hévviz
által a legtömöttebb mészsziklák egyike lett megtámadva, melynek
fajsulya = 8 , azaz, hogy a melyből 1 köbméter mészkő 3000 kilogram
mot nyom. Az egyszerű osztás mutatja, hogy a 65668 kilo oldott anyag
(65668:3000 —) 21 .889 köbméter mészkőnek felel meg.
A végeredmény, melynek számadatai mindenesetre kisebbek a
valóságnál az, hogy a 65668 köbméternyi budapesti hévviz, mely 24
óra alatt a sok forrásból fakad, legalább 65668 kilogrammnyi szilárd
alkatrészeket tartalmaz oldott állapo ban, mi által a legkedvezőtlenebb
esetben 2-1.9 köbméternyi (vagy 3 . 2 köbölnyi) földalatti űr keletkezik,
mely egy év ( = 365 nap) alatt 7989.5 köbméternyi (vagy 1171.3 köb
ölnyi) térfogattá válik.
Ha az utolsó térfogatot, hogy nagysága könyebben szemlélketővé
legyen, koczkává átváltoztatjuk, akkor minden koczka-él hosza 19.J8 mé
ter (== 1 0 . 5 öl) és e koczkába fér azután egy nagy négy-emeletes ház,
ha egy-egy emeletnek magassága 4 méter, továbbá az utczai szélessége
valamint az udvar felé szóló harmadik mérete vagyis kiterjedése huszhusz métert teszem
Ha tekintetbe vészük, hogy a budapesti hévvizek éveukint vagy
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8000 köbméternyi földalatti űrt előidéznek és hogy (levonva a két uj
artézi kútra eső 25 perczentet) vagy 6000 köbméternyi űr századok és
századok óta folyvást évenkint keletkezik, könyea belátható, hogy a
főváros és környéke alatt nagyszerű barlangok vannak, melyek évenkint
nagyobbak lesznek, minek következtében földalatti szikla-szakadások beáll
hatnak a m lyek helyi földrengéseket okoznak. Sokan, kik a főváros csen
des kültelkén laknak, gyakran észlelnek gyönge földrengést és földalatti
morajt.
A mit a hévvizek Budapesten előidéznek, azt okozzák a forrás
vizek máshol is k sebb-nagyobb mértékben és sokféle módosításban és
e tünemények osztályába sorozom a leirt balatonparti földsülyedést is,
mely annak idején ritkasága miatt a környéken feltűnést és érdekelt
séget keltett.

RÖVID KÖZLEMÉNYEK.
A Várallyán előforduló ásványvizekről.
(Bemutatva a magy. tüidt. társ. 1881. évi május hó 4-én tart. szűkülésén).

B o r n s c h e g g Szervácz bányamű vezető ur szívélyessége által
azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy a Tolnamegye Várallya község
ben fekvő három ásványvízforrásról következő, ha nem is teljesen ki
merítő, de talán nem is minden érdeket nélkülöző adatokat közölhetem.
Nevezett községben*) következő ásványvízforrások léteznek:
1. A „várailyai forrás“, mely egy kis könyedén öszetapadt homok
ban létező hasadékból ered és a községi bányaműtől déli irányban
körülbelül 5/ 4 órányi távolságban fekszik. A víznek hőfoka 10.75° R,
kifolyási menyisége pedig perczenkiut 4 liter vagyis 24 óra alatt körül
belül 5760 liter. A viz tiszta és sós izii.
2. A „Büdöskut“ létezik az úgynevezett Ördöghegy északkeleti
végén, ezen hegység déli lejtjén; a várallyai bányaműtől l ’/s órányira.
A viz, melynek hőfoka és kifolyási menyisége meg nem határoztatok,
ivásra teljesen alkalmatlan.
3. A „Györgyenkut“ fekszik az előbbitől 650 lépésnyire ugyan
azon hegylejtőn és úgy mint az, a püspöki erdőbirtokon. Ezen forrás
vize tiszta triss és iható; hőfoka a várallyai forrásénál alacsonyabb,
kifolyási menyisége pedig nagyobb.
L. Földt. Közi. 1879., p. 138.

