
6. Jelentés az 1916. évben Balatonkenese környékén végzett 
geológiai munkálatokról.

(Hét szövegközti ábrával.)

Dr. Z a l á n y i  B é l a -tói.

Az 1916. év július havában a m. kir. Földtani Intézet igazgatóságá
nak megbízásából a Balaton keleti magas partjának részletes geológiai 
fölvételét folytattam. Feladatomul az volt kitűzve, hogy a Csittény hegyet 
fölépítő pannoniai-pontusi korú üledékek rétegsorának folytatását a Ba
latonkenese községtől nyugatra eső meredekfalú partokban kinyomozzam 
és az egyes partszakaszok rétegeinek összefüggését részletezően megálla
pítsam.

Már az első körültekintés meggyőzött arról, hogy a helyenkint 30 
métert meghaladó, csaknem meredek partfalakban a rétegek egymás
utánjának pontos megállapítása és gyűjtések eszközlése nagy nehézségekbe 
fog ütközni. Sikerült azonban, ha nem is teljes részletességgel a Partfő- 
hegy magas partjának rétegsorát a fontosabb szakaszokon megállapítani, 
továbbá nagy mennyiségű anyagot a kőzet- és faunisztikai vizsgálatok 
céljaira begyűjteni. Azok a részletező vizsgálatok, melyek hivatva van
nak e magas partok geológiai szerkezetét megállapítani, valamint a Csit
tény- és Sandor-heggyel való összefüggésüket tisztázni, még folyamatban 
vannak. A  várható eredményekről jelentésem keretében csak általánosság
ban számolhatok be. Az 1915— 1916. évek nyarán Balatonkenese környé
kén végzett munkálataim szolgáltatta kőzettani, faunisztikai és egyéb 
anyagokra vonatkozó vizsgálataim eredménye, dr. L óczy  L ajos  egyet, 
tanár, a m. kir. Földtani Intézet igazgatója és H o f f m a n n  A lajo s  máv. 
főmérnök uraknak a közeljövőben megjelenő tanulmánya részére van fenn
tartva, amely a Balaton keleti magas partjainak geológiai fölépítését, de
formációit és a javító technikai kísérleteket behatóan fogja ismertetni.

Balatonkenese község nyugati oldalán, a vasúti állomás közelében 
kezdődik a Partfő-hegy (175 m) Balatonra néző tagolt, szemre csaknem 
meredeknek látszó fala, amely közel 15 km-en át a Kerékaszó dombig 
húzódik. A  Sándor-, Partfő- és Csittény hegy között egykor összefüggő
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hátságot, a pleisztocénkorú vízfolyások délre nyíló, különböző mélységű 
völgyekkel tagolták. A  mélyebb fekvésű vízmosásos völgyeket, árkokat 
utóbb lösszerű anyag töltötte ki, úgy, hogy a Partfő-hegy ÉK y— DK-i 
irányú gerincétől délnyugatra, illetőleg északkeletre meglehetősen széles 
lankás oldalú amfiteátrális öblözet jött létre. A  Partfő-hegynek e két öblö- 
zet közé eső oldalán omlások, csúszások és egyéb tömegelmozdulások nyo- 
mán meredek rézsűjű, magas partok keletkeztek. Dr. L óczy  L ajos nagy 
művében1) behatóan foglalkozik a kenesei partok kialakulásával, sztrati- 
grafiai helyzetével és azokat alakulásuk, altalajbeli viszonyaik alapján a 
Fekete-tengernek Akkermann és Odessza közötti partjaihoz hasonlítja.

1. ábra. Balatonkenese. A  Telekpart déli oldala a vasútról nézve. (Szerző felv.)

A  Partfő-hegy magas partjának három tagját különböztethetjük 
meg: 1. Telekpart, 2. Part föl és 3. Tatárlikak oldalát. A  függélyesen le
vágott part legnagyobb magasságát (63 48 m) a Tatárlikak oldalban éri 
el, míg a Kerékaszó domb felé homorú ívben hajló része, a Telek-partban 
már csak 27 m-rel emelkedik a Balaton vízszine fölé.

A  magas part nyugati tagja a Telekpart (1. ábra), a pannoniai-pon- 
tusi rétegeket a Kerékaszó domb keleti oldalán legmélyebben feltáró,

i) Lóczy Lajos: A Balaton környékének geol. képződményei és ezeknek vidé
kek szerinti telepedése. Budapest, 1913. 279— 286. és 512— 522. lap.
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eléggé tágas völgytől a Diáságy nagy árkáig 
tart. Itt az omladék felett kiálló partfalat a 
következő rétegek építik fel (2. ábra):
1. 040 m barna, humuszos termőtalaj;
2. 180 m finom homokos völgyi lösz;
3. 189 m agyagos völgyi lösz, öregszemű

homok, és mészkonkréciós (2— 9 
cm) csíkokkal;

4. 0 48 m sárgásszürke löszhomokban folyó
vízi kavics (28 cm) és felette mész
kő nkrécáós kavicstörmelék (20 cm ): 

ő. 0 28 m sárgásszürke, vasrozsdafoltos, kissé 
homokos, palás elválású agyag;

6. 012 m kékesszürke, vasrozsdaeres agya
gos homok, sok Congeria-wal;

7. 013 in zöldesszürke, kissé agyagos, musz-
kovitos homok;

8. 3 61 m világos sárgásszürke, palás elvá
lású, tömött meszes agyag, alsó 
határán 8 cm vastag Congeria- 
p ad dal;

9. 010 m erősen vasas, kissé agyagos ho
mok, telve Vivipara, Congeria és 
Melcmopsis maradványokkal.

A  Partfő-hegy déli meredek falában a 
tipusos lösztől merőben eltérő lösszerű lerakó
dások vannak feltárva. Az idősebb pleiszto
cén vízmosások mélyebb völgyeit, árkait itt 
réteges finom homokos, majd durva homok 
apró kavicsrétegekkel váltakozó agyagosabb 
üledékek töltik ki. Ezek külső megjelenésük
ben a tipusos löszre emlékeztetnek. A  réteg
zett homokos és agyagos löszszerű képződmé
nyek a Partfő-hegy délnyugati oldalán, s to
vább nyugatra a Sandor-hegyig elég nagy ki
terjedésben fordulnak elő. Sajátos összetéte
lük és helyzetüknél fogva a dr. L óczy L ajos1) 
által először konstatált völgyi /ös^-szel telje
sen azonosak. A  Telekpart feltárásaiban, köz-

2. ábra. Balatonkenese. A Telekpart déli 
oldalának szelvénye. Mérték 1:100.Ü L ó c z y  L a j o s : id. m 493.. 500—503. 1.
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vetlen a paimoniai-pontusi korú rétegeken, az egykori vízmosásos völgy il
letek mélyebb részeinek megfelelően, sárgásszürke, aprókavicsos löszlio- 
mokban közepes nagyságú folyóvízi kavicsréteg nyugszik. Ez a kavics
réteg átlag 28 cm vastagságú és míg a part közepe táján 32 cm-re széle
sedik ki, addig kelet felé fokozatosan elkeskenyedik. A  kavicsréteg fölött 
20 cm vastagságban, tömérdek mészkonkrécióval telt aprókavicsos homok 
következik. Valószínűleg az idősebb pleisztocénban lerakodott kavics- 
mészkonkrécdós réteg felett, átlag 3 m vastagságban találjuk a völgyi lösz- 
takarót, melynek két tagját különböztethettem meg: 1. az alsó agyagosabb 
völgyi löszt éiS 2. a felső finom homokos völgyi löszt; mindkettőre általá
ban jellemző a rétegzettség és a helyenkénti leveles elválás.

A  Telekparton közel 2 m vastagságot elérő sárgásszürke, vasrozsda- 
foltos agyagos völgyi löszben 0 5— 9 cm vastagságú öregszemű homok
rétegek fordulnak elő, amelyek főleg 0 2— 6 mm átmérőjű kvarcszemekből 
és mészmárga. konkréció, homokkőlemezek szegletes, majd lekoptatott da
rabkáiból állanak. E szintesen fekvő öregszemű homokrétegecskék, me
lyeknek szemeit muszkovitos, agyagos finom homok lazán köt össze, a 
löszréteg aljában vastagabbak, míg fölfelé fokozatosan elvékonyodnak, 
úgy, hogy a magasabb szintben már csak összefüggés nélküli, keskeny 
fészkeket alkotnak. Az alsóbb fekvésű homokrétegecskék iszapolt anyagá
ban, kevés muszkovitos finom kvarchomokon kívül, főképpen kvarc- és 
mészmárga konkréciók javarészben szögletes, ritkán lekoptatott darabkái 
találhatók. A  magasabb csíkok iszapolt anyagából túlnyomólag lekopta
tott kvarcszemek, azonkívül apróbb mész-márga konkréció, muszkovit pik
kely (Limnocarclmm sp.. Limnaea sp. bemosott töredékei) már gyéren ke
rültek elő. Jellemző továbbá e homokcsíkok anyagának szemeire az. hogy 
a magasság felé mindjobban kisebbednek, úgy, hogy a felsőbb keskeny 
csíkok és fészkekben nagyobb átmérőjű kvarc és konkréciós darabkák igen 
ritkán mutatkoznak, vagy teljesen hiányoznak. A felső 180 m vastagságú, 
leveles elválású finom homokos völgyi lösz, sárgás,szürke, agyagos musz
kovitos homok habitusával bír. mely helyenkint kékesszürke agyagosabb 
csíkokkal váltakozik. A  völgyi lösznek e homokos változatában, az agya
gosabb völgyi löszre oly jellemző öregszemű homok és mész-márga kon
kréciós rétegecskék teljesen hiányoznak.

A  Telek-parton megfigyelt völgyi lösztakaró származására és korára 
nézve, behatóbb elemzések hiányában részletesen nem nyilatkozhatom. 
Valószínűnek látszik az, hogy a völgyi lösz a környék átmosott anyagából 
keletkezett, melyet a hulló poron kívül, a magaslatok régibb lösze is gya
rapítóit. Az alsó agyagosabb völgyi lösz inkább fluviatilis eredetűnek, 
míg a felette lévő finom homokos völgyi lösz a csapadékvizek denudációs 
termékének tekinthető. A  völgyi lösztakaró képződésének ideje a fiata-
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3. ábra, Balatonkenese. Partfő oldal. (Szerző felv.)

4. ábra. Balatonkenese. Tatárlikak oldal. (Szerző felv.)
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labb pleisztocénbe helyezhető, míg a fekvőben lévő kavics és mészkőn- 
kréciós réteg az annál idősebb pleisztocén torrens vagy folyó vizeinek hor
daléka. Az egész takaró vízhordta anyaga a későbbi száraz klíma alatt 
lösszerűvé vált.

A  Partfő hegy Diáságv-i részén, valamint a Tatárlikak oldal felé 
eső horpadáson, a völgyi lösztakarót tekintélyes vastagságban találjuk. 
Legjobban az 1916. évi omlás nyomán támadt föltárásban figyelhető meg. 
A völgyi lösz itt átlag 7 m vastagságot ér el és üledékeinek úgy minősége, 
mint szerkezete szempontjából, a Telek-partiéval lényegében teljesen azo
nosítható.

A magas part középső tagjának a Part föl oldalnak (3. ábra) réteg
sorát a 127 30— 14094 t. sz. f. magassági pontok között, tehát összesen 
csak 13 64 m vastagságban állapíthattam meg részletesen. Egyrészt azért, 
mert a lábazat omladékainak mélyebb eltakarítása nem volt keresztül 
vihető, másrészt a meredekfal 140 94 magasságán felül, az akkor rendel
kezésemre állott segédeszközök elégtelensége miatt, megbízható méréseket 
és gyűjtéseket nem végezhettem.

A magas part harmadik, keleti tagjának a Tatárlikak meredek olda
lának (4. ábra) rétegsorát, a lábazatot alkotó omladéktól a part felső pe
reméig (13838— 164 28 t. sz. f. magassági pontok között), közel 26 m 
vastagságban részletesen sikerült megállapítanom és kielégítő gyűjtéseket 
végeznem.

A  Partföl- és a Tatárlikak-old alt fölépítő pannoniai-pontusi korú 
üledékekre vonatkozó, de még folyamatban lévő kőzet- és faunisztikai vizs
gálataim eddigi eredményének vázlatos ismertetése helyett, az 1916. évi 
omlás jelenségeivel óhajtok az alábbiakban foglalkozni.

A  Partföl- és a Tatárlikak-oldal közötti, horpadásszerű mélyedést 
völgyi lösz tölti ki. melynek különálló szakaszában kisebb mérvű, de a 
létrehozó okok szempontjából érdekes tömegmozgás történt. Az 1916. ápr. 
2-án délelőtt 7212 óra felé kezdődő omlás F iló G y u l a  vincellér szerint, aki 
a közelében tartózkodott, minden előjel nélkül indult meg. A  hegyoldal 
meredek fala nagy darabokra szakadozott és azok az alsó akácerdőbe zu
hantak le. Majd a szőllővel beültetett part fölötti terep repedezni, dörej 
nélkül, csaknem zajtalanul sűlyedni kezd. A  sűiyedő tömegnek mintegy 
kétharmada hirtelen leomlott, mire az alsó akácosban a fák meginogtak, 
néhánya pedig kidőlt. Az omladék előtti sík térségen, a szőllő-kultúrával 
fedett talajban hullámos dombok támadtak. Utánomlásokban a megmoz
dult tömeg hátralevő egyharmad része is lekerült; 1 óra felé pedig az om
lás teljesen befejeződött.

Az omlás nyomán támadt feltárásban, valamint a nyugatra kiálló 
régi partfalon (5. ábra) a következő rétegsort állapíthattam meg (6. ábra):
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1. O oO m humuszos barna termőtalaj;
2. 065 m világosbarna, mészkonkréciós agyag (altalaj);
3. 710 m (1380— 130 9 t. sz. f. magassági pontok között) völgyi

lösz.
Az omlásban feltárt völgyi lösztakaróban, mely a Telekparton lévő

nél 7 m-rel magasabban fekszik, feltűnőbb eltérések mutatkoznak. Az 
alsó, agyagosabb völgyi lösz itt már csak 4 70 m magasságot ér el, s benne 
a jellemző öregszemű homok és mészkonkréciós rétegecskék sűrűbben és 
jelentékenyebb vastagságban (22 cm) fordulnak elő. Feltűnő, hogy e réte

gecskék vastagság szerinti elhelyezkedése már nem mutat oly szabályos
ságot, mint a Telekparti agyagos völgyi löszben. Anyaguknak szemei 
azonban a magasság felé, itt is mindjobban kisebbednek. A  felső 2 40 m 
vastagságú finom homokos völgyi lösz, a Telekparton megfigyeltnél jóval 
agyagosabb. Lényeges eltérés itt tehát a völgyi lösz két tagjának vastag
ságában és agyagosabb minőségében mutatkozik. A  telekparti völgyi lösz 
közvetlen fekvőjében nyugvó mészkonkréciós és folyóvízi kavicsréteg itt 
teljesen hiányzik.

4. 017 m kékesszürke, muszkovitos agyagos homok, felső szintjé
ben kisebb-nagyobb mészkonkréció darabokkal;
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5. 0 26 m sárga, tömötten összeálló, homokos meszes agyag;
6. 010 m kékesszürke, muszkovitos finom homok;
7. 0 70 m barna agyag, felső határa közelében 5 cm vastagságban

lignites;
8. 160 m vasrozsdafoltos, szürke agyagcsíkokkal váltakozó, kékes-,

szürke, muszkovitos agyagos homok;
9. 0 70 m kékesszürke, muszkovitos, finom homokos agyag, felső

12 cm -nyi vastagságában kövületes (Limnocardmm de- 
cornm F uchs. Congeria sp., Limnaea sp., Planorbis sp., 
Melanopsis pygmaea P artsch , Melanopsis Entzi B rus.,

6 . ábra. Balatonkenese. Az 1916. évi omlás Nv-i határtalanak rétegszelvénye.
Mérték: 1 : 200.

Melanopsis Bonéi Fér.. Micromelania sp., Prososthenia 
Sturi B rus. és Neritodonta sp.

10. 0 63 m kékesszürke, tömötten összeálló, muszkovitos finom
homok;

11. 040 m-re feltárt, palás elválású, szürke, kissé homokos agyag.
A Balaton keleti szakadékos magas partjai; a Fancsér oldal csúcsos

partja, a Partfő-, Csittény-hegv és az Akarattya körüli partok a jelenkori 
nagy deformációknak páratlan színhelyei. E partok pusztulásának okaival 
és jellegével dr. L óczy  L ajos a Balaton partjainak kialakulása1) szem-

!) Lóczy Lajos: A Balaton környékének geol. képződményei. Budapest. 1913 
272— 286. és 512— 522. 1.
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pontjából behatóan foglalkozott. Széleskörű megfigyeléseiből és újabban 
H offmaxn  A lajos máv. főmérnöknek a kenesei vonalbiztosító munkála
tokkal kapcsolatos kutatásaiból1 *) tucljok. hogy az itt előfordult nagy tö
megmozgások okai az altalaj viszonyaiban, a Balaton és a hegy belsejében 
bőségesen jelenlevő vizek működésében keresendők. A  pár tpusztul ások 
többnyire a maximális csapadék periódusa után közvetlenül, vagy ritkán 
azzal egyidejűleg lépnek föl. Az 1916. évi tömegmozgás, mely kizárólag 
a fentebb ismertetett völgyi lösz cs azt takaró rétegen ment végbe, ia nagy 
tömegmozgásokkal csak részben azonos jelenségek következménye. Ugyan
is a nagy tömegmozgásoknál, mint az 1908. és 1914. évi csúszásoknál a 
csaknem meredek partfalak egyes szakaszai, a Balaton és a hegy belsejé
ből kifolyó vizektől átáztatott alapagyagon, egész tömegükben mozdultak 
el. Az 1916. évi tömegmozgás alkalmával, az egész partfalra kiterjedő 
mozgás nem következett be. Ez kitűnik abból a körülményből is. hogy a 
partfalat fölépítő pannoniai-pontusi üledékek rétegei, a felvett külső szel
vény tanúsága szerint, a szomszédos falakéval együtt szálban állók. A 
hegy belsejében működő vizek romboló hatása itt figyelembe sem vehető. 
A  part itt egész terjedelmében száraz, a tetőn kútak sincsenek. A  Bala
ton vize, melynek színe az 1915. év folyamán ugyan feltűnő ingadozást 
mutatott, nem hatott annyira, hogy a szálban álló hegy tömeg mélyebb 
szintjében lévő agyagréteget átáztassa, s így a felette nyugvó száraz töme
get, megbízható támasztó alapjától megfossza.

A  völgyi lösztakaró közel 6000 m3-re tehető tömegének elmozdulása 
tehát, minthogy itt sem a belső vizek, sem pedig a Balaton pusztító, áztató 
hatásai közre nem játszottak, egyedül a csapadékvizek okozta hatásokra 
vezethető vissza. Az 1915. év bőséges csapadékvizei ugyanis, a hegyoldal 
szőllőinek rigolirozása következtében, a vertikális repedésektől szaggatott 
völgyi lösz tömegébe könnyen lejuthattak és annak eredeti súlyát jelen
tékenyen megnövelték. Ehhez járult még a csapadékvizek áztató hatása, 
mely közvetlen a völgyi lösz alatt lévő erősen agyagos, konkréciós homok 
és agyagrétegekben is. valószínűleg nagyobb fokban jelentkezett. A  mere
dek rézsűjű, tehát feszültségben lévő völgyi lösz. melyben a csapadékvizek 
eredményezte túlsúly és áztató hatások a belső egyensúlyi állapot meg
bomlására vezettek, a fekvőben nyugvó átázott agyagos réteg felszínén 
tapadási erejében csökkenve, parabolikus síkon elvált és leomlott (7. ábra). 
A  főtömeg leomlása után, utóhatásként, a lábazatot alkotó régi omladók
ban érdekes elmozdulás történt. Ugyanis a vasúti pályától 132 5 m-re, 
mintegy 20 m szélességben a szőllő-kultúrával fedett talaj hullámosán

i) H o f f m a x n  A l a j o s : Tanulmány a balatonvidéki vasút 330— 430. szelv.
vonalrészről. 1014
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íelgyűrődött. Ez úgy jöhetett létre, hogy a Balaton magas vízállása foly
tán átázott altalajban, tehát itt labilisán fekvő lábazatban, a lezuhant 
tömeg irányt változtatva, az A. fúrásban 2 35 m-re elért kékesszürke, 
tömött agyagon tovább mozgott; maga előtt sajtolva az omladéknak anya
gát és három fokozatosan ellapuló hullámban felgyűrte. Utánomlásokban 
a megmozdult tömeg hátralevő része a támadt két törmelék lépcsőn szét
terült. mire az omlás teljesen befejeződött.

Az 1916. évi kisebb méretű part-pusztulásban tehát, egyszerű omlás 
jelenségei nyilvánultak meg. A  szabadon álló hegyoldalban, valószínűleg 
a csapadékvizek behatására a belső összetartó erő a tömegben megszűnt és 
a nehézségi erő hatása alatt az elvált tömeg lezuhant.

Jelentésemet befejezve, kedves kötelességemnek tartom a m. kir. 
Földtani Intézet igazgatóságának hálás köszönetemet nyilvánítani, hogy 
a Balatonkenese környéki magas partok tanulmányozását ez évben is lehe
tővé tette. A  külső munkálataim közben felmerült nehézségek sikeres 
leküzdését H offmann A. máv. főmérnök urnák köszönhettem, aki állandó 
érdeklődéssel kísért és támogatott.

A ni. kir. Földtani Intézet Kvi jelentése 1916. 41


