
Balaton
A „magyar tenger”
A Balaton (becenevén „a magyar tenger”) 
Közép-Európa legnagyobb édesvizű tava. 
Típusa a Velencei-tóhoz hasonlóan tek-
tonikus eredetű. 78 km hosszú, legkisebb 
szélessége Tihanynál 1,5 km, legnagyobb 
(15 km) Balatonvilágos és Balatonalmá-
di között van. Legmélyebb pontja a 
Tihanyi-szoros legmélyebb árkában az úgy-
nevezett „Tihanyi-kút”, ahol a tó medre 
11,5 méter mélyen van. Története során 
többször is a kiszáradás, lecsapolás 
fenyegette, de ma egyik legjelentősebb 
turisztikai régiója hazánknak. 
 

 
 
 
 
A Balatonkutatás története (����-����)
Lóczy Lajos javaslatára és vezetésével indult meg 
a Balaton kutatási programja 1891-ben. A kutatás 
nem csak a tó geológiájára, hanem biológiájára, 
fizikai és kémiai tulajdonságaira, a környező területek 
történetére, néprajzára, gazdaságára is kiterjedt. 
A javaslatára létrehozott Balaton Bizottság csak-
nem három évtizedes munkájának eredményeként 
a Balaton nemcsak hazánk, de Európa legalapo- 
sabban kutatott tava lett. A kutatásban, feltárás-
ban közel 60 tudós vett részt, köztük olyan neves 
emberek, mint Lóczy Lajos geológus, Cholnoky Jenő 
geográfus, Entz Géza zoológus, Borbás Vince bota- 
nikus, Konkoly-Thege Miklós meteorológus, vagy 
Márki Sándor történész. Munkájuk eredményeként 
egy 32 kötetből álló monográfia született meg, 
melynek legfontosabb részeit német nyelvre is 
lefordították. 
Lóczy Lajos tagja volt Széchenyi Béla kelet-ázsiai 
expedíciójának. Hazatérés után a Magyar Nemze-
ti Múzeumban dolgozott. 1886-ban hívták meg  

a műszaki egyetemre oktatni, majd 3 évvel később már a Budapest Királyi 
Magyar Tudományegyetem földrajz tanszékének professzora lett, egészen 1908-ig. 
1908 után a Földtani Intézet vezetője lett. 1900-1914 között a Földrajzi Társaság 
elnöki feladatait is ellátta. Hunfalvy János neves geográfus halála után Lóczy Lajos 
lett a földrajz tudományának hazai legjelentősebb vezéregyénisége. Számára a 
tudományos adatgyűjtés után már az ok-okozati összefüggések keresése vált 
elsődlegessé. Ennek szellemében vezette a Balaton Bizottság munkáját is. 
A bizottság vezetője Lóczy Lajos nemcsak kutatója, de szinte szerelmese volt 
a Balatonnak. Csopakon vásárolt egy villát is néhány hold szőlővel, mely később 
a kutatók szálláshelyéül is szolgált. Egy kis hangulat a kutatás mindennapjaiból: 
„Egész napi fáradságos munka, hajózás vagy gyaloglás után este együtt ültünk 
a verandán. Lóczy a rossz világítás miatt már nem dolgozott, hanem végigfeküdt 
heverőszékén. Mi, fiatal tanítványai a diófa lombjai alól bámultuk az alattunk 
végignyúló Balatont, amint a Hold lassanként fölemelkedett, s csillogó aranyhidat 
vert a homályos vízen át. Belemerültünk a hangulat poézisébe, amikor egyszer 
csak megszólal Lóczy: „Urak, holnap a Torma-hegyre megyünk, jó lesz mindent 
előkészíteni.
Persze nem mozdultunk, hiszen oly ritka a pihenésnek ilyen kellemes órája. 
De Lóczy úgy vélte, hogy hasznos lesz jó példával elöljárni, s elkezdett asztalán 
matatni, székeket tologatni. A jó hangulat helyreállítására nekem kellett tréfásan 
beavatkoznom: „De ugyan professzorom, ha fáradt és álmos vagy, parancsolj 
lefeküdni, mi, fiatalok még kibírunk egy kis ébrenlétet.” Ez aztán elevenbe vágott! 
Hogy ő fáradtabb, mint mi! Olyan már nincs! „Ugyan már, hogy gondolsz olyat, 
csak titeket akarlak kímélni!” Azzal végigfeküdt ismét a heverőszéken, s öt perc 
múlva már jóízűen horkolt, és álmodott ősvilági állatairól.”
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A kutatás néha igazán embert próbáló feladat volt. Eötvös Loránd a befa- 
gyott Balaton jegén vizsgálta - az által feltalált Eötvös-ingával - a kőzetek sűrűségét, 
melyben Cholnoky Jenő volt segítségére. Így ír erről Eötvös egyik levelében 
Lóczy Lajosnak:
„Kicsiny zöldre festett (…) viskóban írom e sorokat. (…) mellettem Cholnoky (…) 
hosszan elterülve alszik, hiszen éjjel két órára jár az idő. (…) Majdnem félméteres 
hóréteg vesz körül (…) a hőmérséklet -5°C, benn a szobában 15-20. (…) Tea, bor, 
snapsz, leves sok mindenféle ennivaló van bőven, kell is mert az alsó-örsi partok-
tól mintegy 3 Siófoktól 7 kilométerre vagyunk.” Cholnoky önéletrajzi kötetében 
a Balaton jegén töltött két telet a sarkvidéki élet megpróbáltatásaihoz hasonlította. 
   Cholnoky Jenő, a Balaton Bizottság 
meghatározó alakja volt. Eredetileg 
vízépítő mérnök volt, sokat foglalkozott 
földrajzzal és nagy hatással volt rá pro-
fesszora, Lóczy Lajos. Mestere mellett 
asszisztensként dolgozott a tudomány-
egyetem földrajz tanszékén, s aján-
lásával, 1896-ban ösztöndíjat kapott 
kínai tanulmányútra. 1905-től a 
kolozsvári Ferencz József Tudomány-
egyetem földrajz tanszékének vezetője. 
1920-ban A Budapesti Tudományegye-
tem földrajz tanszékét vezette, akárcsak 
egykor Lóczy Lajos. Mindkettőjük szá-
mos földrajztanárt és földrajz professzort nevelt ki az egyetemen. 
A Balaton Bizottság mintájára létrejött 1908-ban az Alföld Bizottság is, melynek 
vezetésével Cholnoky Jenőt bízták meg. Sajnos a világháborúk következtében 
ez a bizottság már nem érhetett el a Balaton Bizottsághoz hasonló eredményeket. 
Lóczy Lajos permi vörös homokkő síremléke is a Balatonnál, Balatonarácson 
található, melyet egy üveglap alatt lévő – Stein Aurél Ázsia-kutató által küldött – 
himalájai gyopár díszít. Emlékét a balatonfüredi Lóczy-barlang is őrzi. 

A Balaton-kutatás és a tudomá- 
nyok jeles támogatója, mecénása 
volt Semsey Andor. Semsey Andor 
40 000 holdnyi földterület birtoko-
sa volt, de a gazdálkodásban nem 
lelte örömét, ezért földjeit bérbe 
adta és jövedelméből természettu-
dományos kutatásokat támogatott, 
miközben maga nagyon szerény 
körülmények között élt. Ő is foglalko-
zott ásványokkal, meteoritokkal. 
Tiszteletére két ásványt is elneveztek 
róla: a semseyitet és az andoritot. 
A Magyar Földrajzi Múzeum őrzi 
azt a Semsey Andor támogatásból 
megvásárolt összehajtható, bőrből 
készült csónakot, melyet a Balaton 
kutatáshoz is használtak. 
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