
gálatnak ki kell térnie a bazalttufában fellelhető törések, 
repedések pontos felmérésére, a földrengés-veszélyez
tetettségre. Az esetleges kőzetmechanikai vizsgálatok 
alapján pedig a műtárgy méretezésére kell javaslatot 
adni. A repedések, üregek felmérésére megfelelő (geo
fizikai szeizmikus, földradar) módszerek ismertek, me
lyek a geotechnikai vizsgálatoknál is jól alkalmazhatók.

i BMatonkenese, magaspatt

A  Balaton északkeleti magaspartjának mérnök- 
geológiai kérdései évtizedek óta napirenden vannak, de 
a végleges és biztonságos megoldás még igen messzinek 
tűnik. Minden év tavaszán tudomásunkra jut néhány 
kisebb-nagyobb omlás, lejtőcsúszás, súvadás, melyeket 
lehetőség szerint rövid időn belül megtekintünk. A hely
színi szemle során fénykép és adatlap készül, amely be
kerül a megyei felszínmozgásos kataszterbe.

A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) megje
lenése óta az érintett Önkormányzatok építési hatósága 
minden építési engedélyezési (elvi engedélyezési) el
járásba bevonja a Magyar Geológiai Szolgálatot. így 
munkánk ilyen vonatkozásban is felértékelődött, fele
lősségünk nőtt.

Néhány érdekesebb eset a közelmúltból:
Közismert az elmúlt év májusában a Klub Aliga te

rületén történt földmozgás, amely csak a véletlennek 
köszönhetően nem okozott katasztrófát.

Balatonkenese felé haladva az Aligai út immár klasszi
kusnak számító felszínmozgásos területe következik. Itt 
egy többszáz m3-es elmozdult földtömeg (a lépcsőlejáró 
közelében) egy új épület tetőszerkezetét rongálta meg. 
Az Akarattyai Sirály útról a partra levezető gyalogút 
mentén több tíz m -es földtömeg fákkal együtt elmoz
dult, megrongálva a lépcsőt és a korlátot. A földtömeg 
az ivóvíz-vezetéktől 1 m-re állt meg!

Ugyancsak Akarattyán a Bercsényi Strand fölött egy 
1991-ben felszínmozgás miatt tönkrement és lebontott 
épület és összetöredezett támfal helyén kívánnak most 
egy új épületet létesíteni. Területi Hivatalunknak az elvi 
engedélyezési eljárásban részt kell venni, és felelősség
gel nyilatkozni. Miután a közigazgatási határozatok a 
Bíróság előtt megtámadhatók, az azt alátámasztó szak- 
hatósági állásfoglalásoknak is minden részletében meg
alapozottnak kell lennie.

A Budapest-Tapolca-i vasútvonal Balatonakarattya és 
Balatonkenese-üdülő megállók közötti szakasza évek 
óta egyik kritikus pontja a vasúti közlekedésnek. Ez év 
tavaszán a MÁV rézsübiztosítási munkákat végzett az 
alagút és Kenese-üdülő vasúti megálló között, amikor a 
vasúti pálya feletti rézsün többszáz m3 föld mozdult el. 
A vasút biztonságát is veszélyeztető mozgás kiváltó oka 
részben a biztosítási munkák során a rézsűben mozgó 
erőgépek és tehergépkocsik terhelő és dinamikus hatá
sa volt. Az elmozdult földtömeg láthatóvá tette a pan
non rétegsort, melyben jól kivehető volt három kisebb 
vízzáró réteg. A vízzáró rétegek feletti finomhomok át
nedvesedett a szivárgó rétegvizektől.

I Környezetvédelmi teljesítmény értékelés 
Pcreinártonban

A  korábbi nagyvállalat telephelyén sok kisebb vegyi
pari vállalkozás létesült. A Környezetvédelmi Felügye
lőség szakhatósági állásfoglalásra megküldte az egyik 
üzem környezetvédelmi teljesítmény-értékelését. Tekin
tettel a karsztos képződmények felszínközeli helyzetére,

Területi Hivatalunk fontosnak tartotta a triász feletti fe
dőréteg szennyezettségének felmérését. Ezt csak az 
érintett vállalkozások közösen tudják elkészíteni. Ennek 
időigényessége miatt - és az üzem működőképességé
nek biztosítása céljából - nem utasítottuk el a teljesít
mény-értékelést, hanem a felmérés elkészítésére 1 év ha
ladékot adtunk. Végleges állásfoglalásunkat ezután ad
juk.

Rövid összeállításunkból is látható, hogy a földtani 
szakhatósági munka milyen komoly felkészültséget kí
ván és az állásfoglalásoknak legtöbbször ügydöntő sze
repe van a különböző engedélyek kiadásánál. Ezért igen 
fontos, hogy a rendelkezésre álló földtani információs 
háttér naprakész állapotban legyen.

K n eifel F eren c
MGSZ K ö zépduná ntúli T erü leti H ivatal, V eszprém

Gánt a magyar Les Baux
(m egjegyzések  Gánt kö zség  nevének  ered etéh ez )

Gánt község nevének eredetéről г Földrajzi nevek eti
m ológiai szótára (Kiss L., 1983) a következőket írja 
(rövidítve) "Gánt helység Fejér megyében (1662: Ká
roly: Fejér vm.4:19)van. A Ságvárhoz tartozó Gámipuszta 
elősődleges Gan (1138/1329): Mny.32:132) névváltoza
ta alapján egy m.R. * *Gán személynévre következtethe
tünk, amely a szláv nyelvekből származtatható, vö. (bol
gár) Gan sz. (...) A Gánt helyiségnév előzménye a kicsi- 
nyítő-becéző funkciójú -t képzővel megtoldott (magyar)
*Gán személynév lehetett. Német eredeztetése (vö. kfn. 
gant szikla-görgeteg, illetőleg német Gante szn.: Gott- 
schald (...) nem meggyőző. (....)"

Gánt század elején még használatos földrajzi nevei pl. 
Lammerbrunnen, Granas (Gránás), a kozmái völgyben 
Sauwinkel (Taeger H., 1909) német volta azonban in
kább a németből való szófejtés lehetőségét erősíti, azaz 
a Gánt helységnév mégis inkább a középfelnémet gant 
= sziklagörgeteg szóval kapcsolatos, semmint szláv ere- 
désű. A szó tehát kb. sziklás helyet jelöl, ami megfelel a 
térség jellegének, hisz' dolomitsziklák emelkednek ki 
még ma is a lankásabb térszínből. A Granas hegy nevét 
adó granas szó eredetére a gran (lat. granum) szó utal 
(ld. Babos K., 1899). A Közhasznú Magyarázó Szótár 
olyan helyet jelöl, ahol valami szemcsés-borsós gömbök 
vannak. A Gránás hegyen valóban voltak bauxiteredésű, 
apró gömbded vaspizolitok.

Tudjuk: Gánt község határábban vált ismertté (a tria
noni) Magyarország első érdemi bauxit lelőhelye a szá
zad huszas éveiben, amely az akkori világ legnagyobb 
bauxittelepeként volt nyilvántartva. A bauxit szó név
adója a délfranciaoszági Les Baux helység. A Baux hely
ségnevet a Pallas Lexikon, 1893 a kései latin balteus = 
sziklás meredekség szóból magyarázza, hozzátéve a pre- 
kelta bal = meredekség jelentést is.

A két helységnév jelentésének hasonlósága, sőt 
mondhatjuk azonossága, mindkét helységnek a bauxit- 
tal való alapvető és meghatározó kapcsolata megenge
di, hogy Gántot a magyar Les Baux-nak nevezzük.

Tóth Álmos 
M agyar G eológiai Szolgálat
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