
D) A Dunántúl és a Kis Magyar Alföld területe.

12. A balatoni partrogyások sztatikái és hidrológiai viszonyai.
(Kivonatos jelentés a MÁV. balatonkenesei pályabiztositó kirendeltségének

munkálatairól.)

D r . T oborffy  GÉZÁ-tÓl.

A  magyar kir. földtani intézet igazgatóságának 1917 derekán geo- 
logusi minőségben a balatonkenesei pályabiztosító kirendeltség munká
lataihoz nyertem beosztást, hol alkalmam nyílt a technikai geológiában 
és a külső mérnöki munkában jártasságot szerezni. Ennél az építészeti 
és geológiai szempontból egyaránt érdekes üzemnél a hegymozgás dina
mikáját gyakorlati úton tanulmányozva tektonikai és hidrológiai isme
reteimet is jelentékenyen gyarapíthattam.

Laikus szemének is felötlő, hogy e partok rézsüviszonyai és egyen
súlyhelyzete szakaszonkint mesterséges rendezésre szorulnak. A  rendezési 
munkák megkezdésénél első és fődolog volt a különféle omlások, rogyások, 
csúszások és leszakadások indító okait és természetét a helyszínén tisz
tázni. E célból számos (83) kutatófúrás végeztetett a veszélyes szaka
szokon, melyeknek gondoss összehasonlítása világos képét nyújtotta a 
dombsor belső szerkezeti viszonyainak. Sikerült ily módon a szálban álló 
és leomlott vagy elmozdult földtömegek határát kielégítő biztonsággal 
megállapítani, minek a későbbi munkálatok menetére is befolyása volt.

Kenesei tartózkodásom alatt az alagúttal délnyugatra eső 350+0  
rogyadozó vonalszakasz biztosító munkáiba nyertem betekintést. Mái 
az 1914-ben történt sándorhegyi omlás helyreállításánál kitűnt, hogy a 
baj egyik főoka a víz, helyesebben annak jelenléte által keletkezett sta
tikai zavarok. Amikor a víznek bontó és romboló hatásáról szólunk, 
különbséget kell tennünk a külső és belső vizek között. A  partomlások 
kezdeti állapotában —  nézetem szerint —  belső, vagyis áramló vizeknek 
kevés szerep juthatott, mert a Balaton medencéjének kialakulása korában 
feltételezhető partutánomlások még jó ideig csak nagyobb hegytömegek
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elhelyezkedésében gyökereztek. Ez az elhelyezkedésre való törekvés nyil
vánvalóvá válik, ha a partszelvényt megfigyeljük. A  tófenék kialakulá
sának függvényeként a magas partfal is aláhajlott, megsüppedt, karélyos 
pikkelyekben vertikálisan elmozdult, sőt ilyen módon egymásra tolódva 
bizonyos fokig horizontálisan is eltolódott (Kerékaszói rákenődés és 
egyéb rétegelhajlások).

Ezek a jelenségek a szabadon álló falak felszínén ható, lassan 
kiegyenlítő feszültséget eredményeztek, mely mai napig is lényeges té
nyező a hegytömegefc leválásában. Hozzájárult a féligmeddig nyugalom
ban álló magaspartok további beomlásához a természetes ellenlábak elhor- 
dásával a Balaton erodáló munkája is. Az amúgy is feszültségben levő 
partok egyensúljú helyzetének ilyetén megbillenése omlásokat okozott. 
Az ősi, kezdő omlások tehát valószinűleg más természetű okból keletkez
tek mint a jelenkoriak, melyeket az első nagyszabású beszakadás követ
kezményeinek tekinthetünk.

Feszültségben levő hegyszelvényben az ellenláb gyöngítése maga 
is omlásra vezethet. Ezt az egyensúlyzavart a Balaton változó vízállása 
és Imllámmoisása ma is minden segéderő nélkül létrehozhatja és hozza is. 
Világos tehát, hogy gyorsabban kell az egyensúlynak felbillennie, ha az 
ellenláb gyengítésével egyidejűleg a feszültséget és az egyensúlyozott 
tömeg súlyát is növeljük. Ezt a törvényszerűséget a magas partok szaka
dásai szemléltetően igazolják.

Az 1914. augusztus hó 18-án végbement sándorhegyi nagy omlásnál 
bajos dolog a Balaton hullámmosását és verését közvetlen okul elfogad
nunk, hiszen az ellenláb lényeges gyöngítósót maga a vasúti töltés is 
meggátolta volna. A  körülbelül félmillió köbméternyi tömeg leomlásának 
egyéb okát kell tehát keresnünk.

Itt az egyenlet másik felében történt változás, Kern az ellenláb 
gyöngült, hanem az alátámasztott földtömeg súlya növekedett meg, s 
ezzel egyidejűleg, de fordított arányban, kohéziója, faji állékonysága 
is csökkent.

A  Sándorhegyen belső, szivárgó vizek káros hatása váltotta ki a 
katasztrófát, tehát ez esetben típusos nedves omlással állunk szemben.

A  jelenleg fenyegetett vonalon szintén belső vizek jelenléte okozza 
a mozgást, melyek sürgős levezetése és szabályozósa már fél sikert jelent. 
Ha sikerül valamely mozgásban levő domblejtő tömegét viszonylag szá
razzá tennünk, s az omladék rézsűviszonyait a kohézionális követelmé
nyeknek megfelelően rendeznünk, —  gondoskodván egyidejűleg az ellen
láb védelméről is —  a kérdés teljesen megoldottnak tekinthető, s nagyobb, 
vagy tartós mozgásoknak emberi számítás szerint teljesen elejét vettük.

(2)
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Kétségtelen azonban, hogy a partbiztosítás említett követelményei
nek teljes mértékben eleget kell tennünk, mert máskülönben munkánk 
hiábavaló, s eredménye semmis. íg y  például hiába épül ellenláb a ki nem 
szárított, lucskos belsejű, habár rendezett lejtőjű hegytömeg biztosítására, 
viszont céltalan, a tömeg még oly tökéletes kiszárítása is, ha nem gon
doskodunk rézsűjének rendezéséről, helyes tömegelosztásról, stb. Még ezek 
betartása esetén is számolnunk kell a. Balaton (vagy egyéb vizek) part- 
bontó hullámaival, melyeket partvédő kőtöltésekkel teszünk ártalmat
lanókká. E föltételeket helyesen betartani azonban csak akkor lehet, ha 
a baj fészkét megtaláltuk. Erre szolgáltak a kutató fúrások és a kereszt- 
szelvényeknek bevágások útján való feltárása.

Már a Sándorhegy' munkálatainál érdekes eredményre vezetett a 
víztelenítő bevágás építése. Kiderült ugyanis, hogy a hegytömegben egy 
parabola vonalban lefutó 7— 8 centiméter vastagságú kenödés lépett fel, 
mely vasrozsdás, dúsan csillámos homokos agyagból áll.

Ezt a parabolasikct az eddigi tárnák és bevágások mindenütt feltár
ták, világosan megmutatva az elmozdulóban levő tömegek alsó határát. És 
ezzel beigazolódott d k . L ó czy  L a j o s  elmélete, ki már a Balaton tudomá
nyos kutatásainak, eredményeiről szóló műveiben is hasonló természetű 
siklólapokról értekezik, noha gyakorlati úton voltaképen csak itt bizo
nyosodhatott meg azok jelenlétéről.

Hogy ezen a sikon tartós, lassú mozgás megy végbe, Csettény hegy 
alatti 350-es vonalszelvény víztelenítő tárnájában napról-napra meg
figyelhettük. Ä  felfedett csúszólap fölötti tömeg, (omladék) kezdetben 
több centiméternyire is elvándorolt sikamlós feküjén, amint az a falra rótt 
jelzésekből kitűnt. A  rézsűrendezés, majd víztelenítés előrehaladtával ez 
a mozgás egy-re lassúbb és lassúbb Jett, míg végre teljes nyugalom állott be.

Már egyes régi szakmunkák is elismerik, hogy a csúszás nem min
dig előképzett csúszólapon történik, mint akt kezdettől fogva, hitték, ha
nem ellenkezőleg, éppen az elsikló tömeg súrlódásának kell a csúszólap 
kicsiszolását tulajdonítanunk. Kétségtelenül vannak esetek, midőn a föld
tömeg lejtős fekvésű réteglap mentén mozdul el, de ilyenkor parabola- 
szerű siklólapokat legfeljebb a vertikális elválás közelében, az utána- 
omlott tömegben észlelhetnénk. A  balatonkenesei partomlások azonban 
más természetűek.

H ofmasn A lajos főmérnök úr nagy kitartással és körültekintéssel 
kutatta a.z omlások okát és vizsgálódásaiban arra az eredményre jutott, 
hogy tényleg a víz, még pedig a kegy belsejében mozgó víz az a leggya
koribb tényező, mely az egyensúly kimozdulását felidézi.

Lássuk tehát, mennyiben lehet a belső víz a partok leomlásának 
indító oka?
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A fentebb említett mozgató tényezők közül az egyensúlyozott tömeg 
fajsúlyának megnövekedése, valamint a belső kohézió csökkenése jelen 
esetünkben a belső vizek hatására vezethető vissza. Amíg ugyanis a haj- 
csövesség törvényei értelmében tovaszivárgó víz csak lassú és szabad 
áramlásban van, s a feltárt rétegfejeken á.t elpárologhat, addig a partot 
nem veszélyezteti, mert tudnivaló, hogy a nedves (nem vizes!) homok és 
agyag kohézióját a benne levő kötött, mintegy „molekuláris víz“  csak 
növeli. Mihelyt azonban a csapadék nagyobb tömegben jut a mélybe, 
mint például az ÉK-i Balatonpartnak lefolyástalan mélyedésekkel hin
tett fensíkján, s szabad lefolyásában és párolgásában valamely oknál 
fogva gátolva van. előáll az az eset, hogy a víz a rétegek mélyebb pontjain 
felgyülemlik és többé nem mint kötött víz szerepel, hanem a szomszédos 
földtömegeket át és átitatva azok súlyát tetemesen megnöveli, másrészt az 
agyagot fellágyítva, annak kohézióját és így súrlódási tényezőjét csök
kenti. Az anyag tehetetlenségi nyomatéka ezzel megnagyobbodik, ellent- 
állása pedig kisebbedül, mígnem a pépes tömeg kisiajtolódván a lábazatát 
vesztett partfal leomlik.

A  pontusi-pannoniai rétegsorban homok, agyag, márga, lignitsávok 
stb. tehát vízvezető és szigetelő rétegek sűrűn váltakoznak. Ezért találko
zunk különböző szintájakon ilyen átitatott rétegekkel. Olyan magasság
ban is, hol a Balaton vize már semmi befolyással nem lehet, még vizi 
vegetációt, nádas foltokat találunk, melyek a vizet nem képesek nélkü
lözni, de azt csakis a homokrétegeken át leszűrt csapadékból nyerhetik. 
A  régebbi omlások ezeknek a rétegvizeknek szabad lefolyását akadá
lyozzák. azt felduzzasztják, s a régi omlásfal környékén felszívódásra 
késztetik.

Az omlásoknál megfigyelhető, hogy a leszakadt tömeg nem zúzódik 
teljesen szerte, hanem a magaképezte siklópályán lecsúszva, viszonylag 
épen marad. íg y  megtörténhetik,. hogy a horizontálisan is elmozdult 
tömegeknek valamelyik vízzáró rétege a szálban maradt szelvény víz- 
vezető rétege alá kerül és viszont, amikor is az ilyen elmozdulás a víz sza
bad áramlását gátolja. Az elkent agyagis'zapos csúszólap részben maga is 
vízrekeszitőként szerepel, s mögötte, illetve alatta nagy víztömegek gyűl
hetnek fel. Ha a víz mindezek dacára helyenkint mégis utat talál a leom
lott törmelékben, mi sem természetesebb, mint, hogy ezt a laza tömeget 
is átáztatja, valósággal péppé mállasztja. A  próbafúrások megadták az 
irányt e veszélyes pontok kitűzéséhez.

A  különféle kőzetfajok természetes lejtőjének szögét jól ismerjük, 
a pontusi-pannoniai kevert törmelék legkedvezőbb rézsűjét azonban, ép
pen az anyag változatossága miatt, csakis empirikus módon lehetett ki
puhatolni.
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E célból a- rendezésre szoruló pariszegélyeket 150— 200 méteres 
szakaszokra osztották, s tíz méterenkint pontosan szelvényezték. E szel
vények összessége egy eredő keresztszelvényt adott ki, mely azonban tech
nikai szempontból még ugyancsak kifogásolható volt. Az eredő szelvényt 
a sztatika törvényeinek megfelelően korrigálva kitűnt, hogy legkedvezőbb 
rézsű olyan parabolasíkban lejt, melynek három szakasza 1:15, 1:2, 1:3 
arány szerint simúl bele a vízszintes ellenlábba.

Kiküldetésem alatt éppen a legbonyolultabb víztelenítő tárna mun
kája folyt. Már előzőleg több szárító mű készült, de ezeknél nagyobb tech
nikai nehézségek nem merültek fel. Annál több fejtörést okozott a 350-es 
veszélyeztetett pályaszelvény alatti tárna építése. Ezt a tárnát a Balaton 
szintjében kezdték hajtani. A  rézsű derekán, mintegy 8— 9 m-es munka- 
aknát mélyítettek belé, melyből motorsikló vontatta fel az anyagot. A  
tárna építése kezdetben akadálytalanul haladt, míg egyszerre csak híg 
pép kezdett a tárnába benyomulni. Ebben a megkezdett módon tovább 
haladni lehetetlen volt, sőt a sártenger a már részben elkészített tárna
szelvényt is elöntéssel fenyegette.

A  munkát emiatt egyelőre abba is kellett hagyni, de a süppedés 
oka igazolva volt. Az összes lehető tárnaépítési módok tanulmány tárgyává 
tétettek. Úgy a íagyasztási, mint a pneumatikus eljárás felette költséges
nek, amellett kétes kimenetelűnek ígérkezett, annál is inkább, mert a há
borús viszonyok a szükséges gépek beszerzését is megnehezítették és meg
drágították volna. Mindamellett tovább kellett a tárnát hajtani, mert 
hiszen a víz sürgős levezetése volt a- főcél. Az egyre szivárgó tárnavégbe 
több méteres vasrudat a legnagyobb könnyűséggel lehetett beszúrni, s 
nyomában sűrű pépszerű sár csurgót! ki a nyíláson.

Kern maradt tehát más választás, mint egy felső ikertárna, építése, 
melynek talpa a sárréteg fölött marad. Ezzel sikerült is a pályatengely 
alá behatolni. A  két tárna között, nem is igen vastag agyagrétegek közé 
zárva sáv és vízzel itatott homok maradtak vissza. A  két tárna mellső 
része csakhamar összeköttetett egymással, csupán a sártömeg kiemelésére 
kellett ésszerű módot keresni., nehogy a betóduló sár helyén, a hegy bel
sejében, káros hatású üregek találjanak keletkezni. A  felső tárna talpát 
tehát fokozatosan lejjebb sülyesztették, jól záró szádfalakról gondos
kodva, melyek a víz beszivárgásátá ugyan nem, de a homok benyomu
lását megakadályozták. Jó szolgálatot tettek a tárna padlóján ásott szí- 
várgók és a mennyezetbe igtatott feltörő fúrások is.

Idő múltával a víz lassan, de észrevehetően annyira alább szállott, 
hogy a szikkadó lanjmgban biztosabbá és eredményesebbé vált a munka. 
Tekintve, hogy a dúcolásnak nagy oldalnyomással kellett megküzdenie 
(lévén az ikertámák összmagassága kb. 9 m) szakaszonkint kiváltható
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koszorúk és keresztgerendák épültek. E dúckoszorúkon belül hornyolt 
vasszádfalakból álló védődobot vertek le, melyet belülről ismét egy-egy 
kisebb keret tartott kifeszítve. A  sár kiemelése ilyen védőintézkedések 
mellett most már veszélytelenül megkezdődhetett.

■ A  kiemelt tárna szelvény egyidejűleg bazaltbeton csőbélést kapott, 
melyet kivülről laza kőburkolattal tömtek körül, hogy a víz hozzáfolyását 
megkönnyítse. Ez a tárna állandó jellegű víztelenítőnek készült és ezért a 
mostani munkaaknát tisztító aknává képezik ki, melyen át a csatorna 
bármikor könnyű szerrel megközelíthető és tisztítható lesz.

Tapasztalati tény, hogy a vízteleníthető tömeg egy, a víz kilépési 
felületén álló tölcsérnek felel meg, melynek alapja és kiterjedése az anyag 
sűrűségétől és egyéb fizikai sajátságaitól függ. A  mi esetünkben, ha az 
anyagot mindenütt egyenlőnek tekintjük, tapasztalás szerint mintegy 
150 m. sugáréi körzetet vízteleníthetnénk. Természetesen, a különféle sa
játság ú kőzetrétegekből felépült domboknál az eredmény előre meg nem 
állapítható, s így megtörténhetik, hogy az eddigi művek szárító területe 
nem bizonyúl kielégítőnek, mit azonban közbülső, vagy összekötő tárnák 
építésével mindenkor pótolni lehet.

A  hegy belsejébe zárt víz igyekszik minél mélyebben elhelyezkedni 
és ezért szivattyúzás nélkül is (ami különben laza homokban ugyan ká
ros következményekkel járhat!) a mélyen fekvő tárnába áramlik. Útjá
ban az adhézió okozta, súrlódást kell legyőznie, s ezért a víztelenítési 
tölcsér alkotói nem is egyenes vonalak, hanem a felszín felé mindjobban 
kihajló görbék. Ha a víz súrlódás nélkül jutna kilépési helyéig, nivója 
egyenletesen csökkenne, mint a csapravert hordóban levő folyadéké.

A  lecsapolási helyekhez közelebb eső víztömegeknek részint nagyobb 
nyomásuk van. mint a magasabban fekvőknek (Torricelli kísérlete) ré
szint nagyobb a sebességük a kilépés helyén, mint a hegyben, mert az 
oldalnyomás a tárna felől megszűnik. Ilyen módon a súrlódás a sebes
ség növekedésével csökken, a felső nyomás ellenben a legmélyebb pon
ton a legnagyobba válik; míg a magasabban fekvő szintekben az áramlás 
lassúbb lévén, a súrlódás is növekszik, a felső nyomás pedig egyidejűleg 
csökken. Ezek az erőpróbák szabják meg a víztelenített tölcsér palást- 
alkotóinak az egyenestől való elhajlását.

A  tölcsér bizonyos idő múlva eléri legnagyobb kiterjedését és ettől 
kezdve alakját állandóan megtartja. Zavaróan hatnak, s egyes esetekben 
az egész munkát meghiúsíthatják a közbetelepült vízzáró rétegek. Ha 
ezekről tudomásunk van, ajánlatos azokat a tárna fölött sűrűn perforálni, 
íg y  a vízzáró fölött számos kisebb víztelenítő tölcsért nyerünk, melyek 
fogyasztják ugyan a rétegfölötti víz mennyiségét, de nem képesek azt 
teljesen lecsapolni.
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Az imént „molekuláris víz“ -ről szólván, szükségesnek tartom 
KÉGL-nek egy idevágó, igen tetszetős és valószínű elméletét megemlíteni. 
Szerinte a laza homok halmazállapotában a rázkódások jelentékeny belső 
változásokat okozhatnak. Az egyes szemcsék egymáshoz való relativ hely
zete ugyanis többféle lehet. Laza településnél az egyes szemcsék közép
pontja egy képzett kockarendszer sarkpontjával esik egybe, sűrű telepü
lésnél egy tetraéder hálózataival.

A  két véglet között lehetnek átmenetek is. Ha tehát az első módon 
települt vizes homokot rázással a második halmazállapotba kényszerít
jük, jelentékeny mennyiségű tapadt víz szabadul fel, de egyszersmind a 
homok, illetve a közti hézagok térfogatát is kisebbítettük. Ezért kell a 
tárnaépítésnél minden fölösleges rázkódtatást (robbantást, oknélküli kopá- 
eaolást stb.) kerülni, mert a lazán ülepedett homok köbtartalmának hir
telen megfogyatkozása belső rogyásokra- vagy beomlásokra vezethet. 
Hogy ez az elmélet nem légből kapott, bizonyítja az a természeti tüne
mény, hogy heves földrengések után, egyes homokhegyekből nem egyszer 
sok víz folyik ki, ami nem egyéb, mint a nyirkos talajból halmazállapot
változás folytán felszabadult kötött víz.

A  balatonkenesei magas partok geológiai felépítése, mint már emlí
tettem, elég változatos. A  tiszta plasztikus agyagtól a mosott kvarc- 
homokig egymással legkülönbözőbb arányokban keveredve találjuk e 
két alkotó elemet, egyes rétegekben jelentékeny mésztartalom is mutat
ható ki, sőt tisztán édesvízi mészkőből álló padok sem ritkák. Régente, 
mikor a rétegsornak csak a felszínre bukkanó részét ismerték alaposab
ban. analógia alapján, itt is nagy vastagságú kék agyag fekvőréteget 
tételeztek fel a mélyben. Ez a réteg lett volna a különféle mozgások 
okozója. A  fúrások beigazolták, hogy ez a föltevés nem indokolt, mert 
50— 60 m-es (egyesek szerint ennél is vastagabb) homogén agyagrétegről 
itt szó sem lehet. A  felszín alatt ugyanis éppen olyan sűrűn változó az 
anyag, mint a feltárt, partokon.

Technikai nézőpontból valamennyi alkotóelem között a homokot, 
tartom legmegbízhatóbbnak, mert állékonysága úgy száraz, mint ned
ves állapotban elég nagy, túlságos nedvessége pedig legykönnyebben 
megszüntethető. A  kenesei homokok különösen jól állják meg helyüket 
mechanikai erőkkel szemben, mert szemcséik nagyságra nézve különbö
zők lévén, úgy nyomási, mint' húzási szilárdságuk kielégítő, (Hary M. 
kísérleteket végzett különböző homokokon, s arra az eredményre jutott, 
hogy a kevertszemű homok mechanikailag legellentállóbb) s még nagyobb 
vlzhozzáfolyás esetén sem veszítik el eme jó tulajdonságaikat, ha a víz
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nek szabad folyása biztosítva van. Helyenként finomszemü folyósliomokra 
is bukkantunk ugyan, de nagyobbfokú kimosások azért itt sem jelentkeztek.

Ezzel szemben sok gondot okoznak, s legtöbb veszélynek kútfői a 
különféle agyagok, melyekben szikkadáskor rejtett repedések támadnak, 
későbbi omlások csíráit hordva magukban; nedves állapotban viszont 
plaszticitásuk növekszik meg oly mértékben, hogy eredeti helyzetükből 
már kisebb nyomásra is kipréselődnek.

A  márgák aszerint, hogy a homokhoz, vagy az agyaghoz köze
lebb állók, azok sajátságait osztják. A. magas partokat a szél is kikezdi, 
amely főként a homokrétegek bütüit szokta erősen kimarni. A  réteg
közök ilyen kifúvása rendesen lokális száraz omlásokra vezet.

Bármennyire kedvezőtlenek is a pontusi (pannoniad) emelet kőze
teinek mechankai tulajdoságai, a Balatonkenesén folyó rendezési és biz
tosító munkálatok, —  vasútépítési szempontból, —  hovatovább mégis 
tűrhetőkké teszik azokat, kivált ott, ahol a terepviszonyok is kedvezőbbek.
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