XII.
A keszthelyi

Balaton-fürdő.

(XV. tábla)
HENCZ

ANTALTÓL.

A szép Balaton üditő vizében nem mindenütt kínálkozik alkalmas fürdőhely és a szél. hullám, iszap és jég erejével szemben kényelmes házat a sik
vízen építeni. nem oly könnyű feladat.
A keszthelyi patakon még az ötvenes években állított fel egy magán
vállalkozó néhány öltöző szobát a még ekkor le nem csapolt Balatonban, azon
ban majd a jég, majd a vízszín változása évenkint tetemes károkat okozott és
meggátolta a csekély erővel kezdett vállalat felvirágzását: ezért 1869 elején a
keszthelyi érdekeltség egy részvénytársulattá alakult, mely czéljává tette áldozatok árán is fentartani az életszükséggé vált fürdőházat: azonban e társulat
8000 frtnyi alaptőkéjét is évről évre emésztette a régi deszkaépület hosszú hid
és töltés folytonos tatarozása, és még olynemű kísérlet is sikertelennek bizonyult, mely szerint a fürdőház és hid bakokra építve, télen egészen felszedhető
és így a jég ellen biztos volt ugyan, de ismételt bontása és felállítása többe került mint mennyit jövedelmezett.
Végre 1875 elején utolsó kisérletképen a közgyűlés egy bizottmányt kért
fel, hogy az készítsen tervet, mi módon lehetne a bukás szélén állt vállalatot
továbbra fenntartani ? és a bizottmányi munkálkodás eredménye lett két építési terv; egyik szétszedhető faépület, mely költséges és könnyen romló szerkezete által csak azt bizonyította, hogy kivihetetlen és tarthatatlan; másik egy
állandó sziget építése.
Ez utóbbi terv, bár első tekintötre merész és drága kísérletnek látszik
létesítésre kerülvén, oly olcsón megépült és oly jól kiállotta az elmúlt tél minden veszélyeit, hogy azt érdemesnek hiszem t. tagtársaimnak ezennel bemutatniA fürdő egy kerek szigetet képez, melynek függélyes körfalán sem jég?
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sem lmIIfim magasra fel nem kapaszkodhatik; a köralak lehetővé tette a falak
vastagságának minimumátis (0-60 m.) a nélkül, hogy ki vagy behajlástól kellene
félni, és az alap nélküli fal egyenetlen üllepedése és szétrepedezése ellen elég
biztonságot nyújt a közepében V-tös sinvasból készített abroncs. A fal
felső része téglából díszesen elkészítve, biztos korlátját képezi a fürdő kőfolyosójának és védi azt nagy víz és nagy szél esetén a felcsapó hullámok ellen:
ezenfelül kényelmes ülő hely gyanánt szolgál és olcsóbb minden másféle korlátnál. A körben, illetőleg 16-szögben deszkából épített és daróczfödéllel ellátott öltöző-szobák gyenge szerkezetük daczára a köralak által biztosítva vannak a szél ellen, és mivel az ajtók a körfolyosóra nyílnak, a női és férfi osztály
tökéletes szétválasztása könnyen eszközölhető. A kör belseje jelenleg ruhamosó
és szárogató hely: azonban szükség esetén még itt is lehet öltöző szobákat felállítani ; a váróterem pénzhiány miatt ideiglenesen az udvarban épült, tervszerüleg azonban egy külön épületet fog képezni a körön kívül; végre a liid régi anyagból építve bakokon áll, 100 méter hosszú és egyszerű szerkezete folytán évenkint
kevés költséggel kiszedhető és ismét beállítható.
A minden részleteiben pontosan megállapított terv foganatosítása
ellen a rendkívüli időjárás és a munkások járatlansága nagy nehézségeket
gördített ugyan, de azért három hónap alatt az egész munka befejeztetett. A
körfal az eredeti terv szerint betonból lett volna építendő, úgy hogy két ideiglenes deszkafal közé kellett volna a bétont sülyeszteni minden alapozás és viz
elzárás nélkül: azonban a terv csak február hóban készült el és a nagy hidegben a jég alatt létesített próbák azon eredményt adták, hogy semmiféle vízálló
mész és még kevésbé a portland-cement a hideg vízben nem akart megkeményedni ; utóbb reá jöttünk, hogy ezt nem a mész minősége vagy a viz alá sülyesztés módja, hanem egyedül a viz hidegsége okozza; de annak idején ismeretlen volt a vizálló mész ezen sajátsága előttünk és különben sem lett volna idő a
víz felmelegedését bevárni: azért el kellett térni a. szépen kiszámított legolcsóbb
falazási módtól egy más sokkal költségesebb módra, mely szerint egy nagy üres
kádban terméskőből vizálló vakolattal raktunk meg egy-egy darab falat és
csak pár óra múlva szedtük szét a kád oldalát, hogy új fenékkel ellátva
újra használható legyen. így a sziget körfala a viz alatt 36 darabban épült és
36 darab 200 m. átmérőjű kádfenéken nyugszik, az egyes oszlopok közti hézagok azonban az egész kör elkészülte után csendes és már melegebb vizben
elsülyesztett legerősebb fajta bétonnal lettek kitöltve.
Nagy munka volt még a sziget feltöltése is: ehhez az eredeti terv szerint
mint legolcsóbb anyag a Balaton fenekéről merítendő iszap volt számítva:
azonban miután a körfa 136 hézagának tökéletes elzárhatása kétségessé vált, nagyobb biztonság végett tiszta szegletes mészkőtörmelék, úgynevezett murva lett
alkalmazva és pedig oly módon, hogy a szerződés megkötése után azonnal még
február hóban a jég hátán 1000 kocsi ily anyag hordatott a hely színére, mely
körfal nélkül is már tekintélyes szigetet képezett; igaz, hogy a jég és hullám
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nagyon megviselte ezen kavicshalmot: de meg volt azon előnye, hogy a fal készítésekor támpontul és munkahelyül szolgált és kitűnő anyagot szolgáltatott a
béton és vakolat készítéséhez, mert a hullámok egészen megrostálták és lemosták a különféle, nagyságú alkatrészekhői álló törmeléket.
A Balaton jege emberemlékezete óta nem tartott oly soká mint épen
ez évben, midő még húsvét napján, márczius 28-án erősen ostromolta a málékkor elkészült hídfőt; ezután örökös hideg szelek uralkodtak és a vizállás
is emelkedett úgy, hogy a víz alatti i'al építése valóban türelempróbáló és a számítottnál sokkal költségesebb munka volt; mégis az első faltömeg april 7-én az
utolsó april 26-án szerencsésen elkészült és a többi munka aztán nem járt nevezetesebb akadálylyal.
Jun. elsején készen állott és 6-án megnyittatott az új szigetfürdő ; a nyáron
át uralkodott orkánszerű zivatarok nem ártottak neki és az elmúlt rendkívüli téen sem szenvedett legkisebb kárt sem, ámbár a jég felvágása, mely az úgynevezett rihanások kiszámíthatlan ereje ellen szükséges lett volna, a nagy hidegben,
szélben és hóban végkép elhanyagoltatott. A mozgó jég, melytől nem szakértők
leginkábbféltek, szintén eredménytelenül ostromolta a vár-szerü szigetet, mert a
déli szél által feléje hajtott, még egy lábnyinál vastagabb nagy jégtáblák, sem
a vékony falat megtörni, sem arra fellódulni nem voltak képesek.
Üllepedés és repedés az egész épületen még eddig nem mutatkozik, jóllehet az alap nélkül iszapos, agyagos talajon áll: azonban még van hátra néhány
baj, melynek elhárítására készen van a terv. Ugyanis a Balaton-szabályozás bizonytalan minősége mellett feltehető, hogy a víz hol kisebb, hol nagyobb lesz kelletinél: de nagy víz esetén a hullámok behatolása ellen a lépcsőket fogjuk emelni, s ha ez sem elég, az egész sziget feljebb töltetik, mert a talpfákon nyugvó deszkaépület pár óra alatt magasabbra ékelhető; kis víz esetén
ellenben nincs más mód mint kimélyíteni a fürdő előtti területet, mi különben
is kívánatos volna, de mivel költséges és legkönnyebben épen kis víz idején foganatosítható, elhalasztatik a míg lehet.
Érdekes kérdés még, vájjon kell-e félni iszaplerakodástól vagy sem ? Eddig azt mutatja a tapasztalás, hogy kivált a lépcsők közelében a víz tetemesen
mélyebb lett; mit az iszap letaposása és felkeverése által bizonyosan maguk a
fürdővendégek okoztak: de e mellett valószínű, hogy a hullámtorlásnak is van
mélyítő ereje, midőn az akadály távol a víz partjától szabadon áll és szabályos
alak mellett függélyes falakkal is bir.
Végül a mint már említettem egyik legérdekesebb oldala a tárgyalt
építkezésnek a példátlan olcsóság: mert a 24'60 m. átmérőjű sziget, melyen
100 öltöző szobának van helye, Í'IO mély vízben nem került többe 2050 frtnál
és a megépített 50 öltöző szoba és ruhatár csinosan kiállítva csak 1850 frtba
számíttatott; úgy hogy a parti munkálatokkal, töltéssel, hidbehelyezéssel és 3
évi jótállással együtt az egész fürdő 5000 írtért lett kialkudva és csak a rendkívüli időjárás miatt került tényleg valamivel többe.
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