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A BUDAPESTI ESKÜTÉRI HÍDFŐ MUNKÁLATAI ALKALMÁVAL 
KITÖRT ARTÉZI HÉVVIZ CHEMIAI ELEMZÉSE.

K alecsinszky Sándor-tói.*

Mielőtt az eskütéri híd építéséhez hozzáfogtak volna, úgy a pesti, 
mint a budai oldalon a leendő hídfő tájékán talaj fúrásokat eszközöltek és 
ekkor 1897. évi január hó 13-án délben történt, hogy a budai oldalon a 
Rudasfürdő előtti kert nyugati sarka előtt, ennek kerítésénél, felszökő vízre 
bukkantak.

A fúrást Zsigmondy B éla úr eszközölte és pedig 17,G6 m mélységig (a 
fúrást megkezdték a Duna nulla pontja fölött +  8,61 m-nél és lementek a 
Duna nulla pontja alatt — 9,05 méternyire). A felszálló víz igen kiadó volt, 
becslés szerint 24 óránkint legalább egy millió liter ömlött ki.

A felszálló víz hőfoka 37,5° R =  47° C volt.
Mivel a víz a szomszédos házak pinczéit elárasztotta, ezért az artézi 

kutat be kellett tömni.
Úgy a felszálló hévvízből, valamint az Arany szarvas vendégfogadó 

pinczéjeből sikerült dr. Szontágh Tamás bányatanácsos és osztálygeologus 
úr szíves közvetítésével néhány literrel beszerezni.

A pinczéből származó víz nem volt egyéb mint talajvíz, ennek 1000 
súlyrészében 4,1228 gr szilárd rész volt feloldva.

Az artézi kútvíz tiszta, átlátszó, alkalikus hatású, kénbydrogén vagy 
más szaga nincsen.

Vizének az elemzése a következőképen történt. Minthogy csak keve
sebb mennyiségű víz állott rendelkezésemre, ezért a kis mennyiségben 
előforduló alkotórészeket nem határozhattam meg.

1000 súlyrész vízben :
1. 500 gr vizet fölösleges sósavval bepárologtatva és 

sósavval két ízben beszárítva, a levállott kovasav súlya
volt 0,0183 gr, a mi 1000 sulyrészre számítva kitesz ... Si (X, =  0,0366.

2. 200 gr vízből a kis mennyiségű kovasav és még 
kevesebb vas és alumínium leválasztása után, a mész 
oxalbavas ammoniummal leválasztatott. 12 óra múlva a 
csapadékot leszűrve, jól kimosva, platinatégelyben gáz

* Felolvasta a m. földtani társulat 1898. évi márczius bó 2-án tartott szak
ülésen.
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1CJU0 sű lyrész  v ízben  :

fúvónál igen erősen addig kibevíttetett, míg súlya állandó 
maradt és 0,0582 gr mészoxydot (Ca 0) adott, a mi 1000 
súlyrészben 0,291 rész CaO-nak felel meg ós mésznek ...  Ca =  0,2078.

3. A mészről leszűrt folyadékból tiszta ammónia 
és pbosphorsavas natriummal a magnesiumot leválasztva es 
24 óra után leszűrve, ammoniás vízzel kimosva és platina- 
tégelyben kihevítve a pyrophosphorsavas magnesia (Mgá 
P20 7) súlya =  0,0562 gr volt, a mi megfelel 1000 súlyrészre
0,1012 MgO-nak vagyis............................................................  Mg =  0,0607.

4. 400 gr vizet fölös sósavval besűrítve és a kén- 
savsókat BaCl2 oldattal való leválasztás i,itán az oldatot be
szárítottam, kevés vízzel feloldva, főlÖ3 barytvízzel kezel
tem, hogy a kis mennyiségű Fe, Al, továbbá a Ca és Mg 
leválasztassék, bepárologtatása után kevés vízzel feloldva s 
lefiltrálva, ammónia meg szénsavas ammonium-oldattal a 
fölös baryumot leválasztottam. A szénsavas báriumról le
szűrt oldatot porczelláncsészében beszárítottam s az am- 
monsókat óvatosan elűztem, kihűlése után kevés vízben 
oldva ammon és szénsavas ammonnal a visszamaradt 
magnesium-sókat leválasztottam. Ezen operatiót 3—4-szer 
ismételtem, azután egy lemért platina tégelybe leszűrtem 
és sósavval előbb vízfürdőn beszárítva a gázlánggal óva
tosan kiízzítottam. Az így nyert KC1 +  NaCl súlya volt
— 0,2250 gr.

Ezen sót kevés vízzel feloldva, fölös platinachlorid- 
oldattal, majdnem szárazra bepárologtattam; egy lemért 
szűrőre kevés vízzel reávive először 1 rész vízzel és 1 rész 
alkohollal, azután 2 rész alkohollal és 1 rész vízzel, végül 
absolut alkohollal kimostam. A szűrőt a csapadékkal együtt 
130° C-nál kiszárítottam. A K2PtCl6 súlya volt =  0,0475 gr, 
ennek megfelel 0,0143 gr KC1, míg NaCl-nak megfelel =
0,2107 gr. Ezen adatok szerint 1000 súlyrész vízben van K =  0,0191.

Na =  0.2067.
5. 200 gr vízből előbb a kénsavsókat, salétromsav 

és salétromsavas bariummal leválasztva s a folyadékot 
egy kissé besűrítve a chlort salétromsavas ezüsttel levá
lasztottam. A leszűrt s jól kimosott csapadék, a kihevítés 
és a kiválóit ezüstnek chlorezüstté való átalakítása után, 
a nyert chlorezüst (Ag Cl) súlya volt =  0,1497 gr, ennek
megfelel 1000 súlyrészben ............................................  Cl =  0,1850.

6. 200 gr vízből sósav és bariumchlorid-oldattal ke-
2 0
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letkezett Ba S04 csapadék súlya volt =  0,1911 gr; ennek 
megfelel S03 =  0,0656, SOt =  0,0787 gr és 1000 súly
résznek megfelel ...........  ................................ ...... S04 =  0,3936.

7. 200 gr vízből fölös ammoniás calciumcblorid-ol
dattal leválasztott csapadékból elnyeletés által leméretett 
az összes szénsav, a melynek súlya volt =  0,0725 gr ;
ennek megfelel 1000 súlyrészben ................................. . C 0 2 =  0,3125.

8. 1000 gr vizet platinacsészében bepárologtatva és 
120° C-nál megszárítva 1,4292 gr fix maradékot adott, a 
mely, gyenge veres izzásig hevítve, súlyából 0,1440 gr-ot 
veszített.

Az eskütéri hídfő alatt talált artézi víz alkata.

1000 súlyrész vízben:

1000 súlyrész vízben van:

Kalium (K) .... 0,0191
Natrium (Na) 0,2067
Calcium (Ca)........ ✓... 0,2078
Magnesium (Mg) 0,0607
Chlor (Cl) ...  0,1850
Kénsav (SO*) ...........  0,3936
összes szénsav (C02) 0,3125
Kovasav (Si02) ...  ...  0,0366

összesen 1,4220
Fix maradék találtatott ...........................  1,4292

Hőmérséklete =  47° Celsius.

Ha a megvizsgált uj artézi forrást egybeállítjuk Molnár János-tói* 
még az 1850. és 1865. évben meganalysált Sáros-, Rudas- és Ráczfürdői 
források adataival úgy a következőket látjuk:

A gellérthegyi hévvízcsoportban az egyes források 1000 súlyré3zében 
1,3—1,58 gr szilárd rész van feloldva és úgy szólván kénhydrogen-men
tesek, míg a józsefhegyi ásványvizekben a fix maradék 0,9—10 gr-ot tesz, 
és nagyobbára kénes szaguak és magasabb hőfokkal is bírnak, így a császár
fürdőé egész 61,3° C-ig.

A tőlem megvizsgált forrásvíznek hőfoka =  47° C, tehát valamivel 
magasabb, mint a Rudas-, Rácz- ós Sárosfürdőké, ezeknél a hőfok változik 
41—45° C-ig, de a mint tudjuk, az egyes források hőfoka is időnként vál-

* M ólnak  János : A hévvizek Buda környékén. — Math, és Természettudományi 
Közlemények VII. 1869, pag. 163.
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tozni szokott, különösen akkor, ba a Duna vízállása magas, ezen esetben 
nemcsak a források bőségesebbek, de egyúttal bőfokuk is emelkedik.

A fentebb felsorolt elemzési adatokkal összehasonlítva, az eskütóri 
hídfő alatt talált artézi forrásvíz hasonló charakterü, mint a gellérthegyi 
hévvizek, különösen a Rudasfürdő és a Ráczfürdő forrásvizei; alkatrészeik 
mennyiségére nézve pedig a Ráczfürdő úgynevezett uj vagy kis vagy Má
tyás-forrásvizével majdnem teljesen identikus.

A gellérthegyi héwizcsoport chemiai alkata.

1000 súlyrész vízben 
van

Sárosfimlöi
forrás

I I

Kudasfiinlői i 
fonás |

í
í i

lláczfürdői 
régi forrás

ítáczfürdői 
uj (kis) forrás

Az eskütóri 
hidfő alatt 
talált forrás

11
Kalium (K) . . .  . .. j

J
0,0273

i

0,0500

l

0,0333 , 0,0379 0,0191
Natrium (Na).. . . .  j 0,21 95 0,1752 0,1599 0,2020 0,2067
Calcium (Ca) . . .  . . .  I 0,2574 0,2169 ' 0,2214 0,2000 0,2078
Magnesium (Mg) . . .  ! 0,0396 0,0812 0,0859 0,0590 0,0607
Chlor (Cl) .... . . .  . . .  j 0,1823 ' 0,1630 0,1813 : 0,1760 0,1850
Kénsav (Sü t) . .  . . .  j 0,3792 j 0,3327 0,3459 0,3834 0,3936
Szénsav (COa) ............. 0,7500 0,3052 0,2620 0,2682 0,2680
Kovasav (SiO„) . . . 0,0112 0,0172 0,0190 0,0345 0,0366
Összes szilárd részek.. | 1,5753 1,3733 l,33i9 ; 1,3643 1,3775
Bep áriás által talált 

fix maradék . . .  . . .  i
1

1,5870 1 1,5463 1,5000 ; 1,3939 1,4292
Hőmérséklet Celsius i 

szerint . . .  . . .  . . .  i
1

47,5° 40°

1

43,5° 1
I

45°
j

17°

A budai összes hévvizeket az 50—60-as években vizsgálták meg 
chemiai és physikai szempontból és csak sajnálni lehet, hogy azóta a tulaj
donosok kitűnő ásvány- és hévvizeiket az ujabb módszerek szerint rész
letesen meg nem vizsgáltatták. Ilyen ujabb összehasonlító analysisek a gya
korlati orvosi tudományokon kívül a chemiai geológiának is nagy hasznára 
lennének.

P ó t l é k .

Az eskütéri híd budai pillérjének alapozási munkálatai közben 1898. 
évi augusztus hó 31-én d. u. 3 óra után újólag egy nagy melegvizíí forrás 
fakadt fel. A thermális víz ugyanazon helyről tört ki, a honnét az elmúlt 
évben a fentebb megelemezett víz fakadt. A kitörés most 2 méter mély
ségből tört ki, valószintileg olyan módon, hogy a robbantások követ
keztében betömött forráscsatorna tömedéke apránként a lefelé szabad 
üregbe hullott, míg azután végre a feltörő forrás vízsugara az utolsó rész
letet kidobhatta. Még félórával a kitörés után, mikor a hídépítési vállalat
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mérnöke a helyszínre érkezett, 1,5 m-re ugrott a czombvastags Lgi  (kb. 
21 cm-es) sugár.

Az első órában kb. 500 m3 vizet adott a forrás, a melynek vize csak
hamar megtöltötte a hidpillér alapozására szükséges kb. 1500 m3 terű! stet, 
a melynek talpa a kitörés napján nagyobbrészt 2 m-nyire feküdt a Luna 
sempontja alatt.

A kitörés idejétől a víznek a tükre egyre emelkedett és szeptember hó 
1-én reggel 9 órakor, a mikor dr. Schafarzik F erencz úr, m. kir. osztálj • 
geologus, a helyszínére érkezett, szives közlése szerint, már + 3  métert ért el 
a Duna sempontja felett, úgy hogy abban a perczben 1,3 mrrel magasabban 
állott a Duna akkori állásánál (1,5 m). Még kb. 0,75 m-t emelkedett és 
azután elérte a Dunába vezető lefolyó csatornát.

A kitörő forrás hőfoka 41 ° C, a medenczében felszaporodott víztömegé 
ellenben 37° C. volt. A forrás a medencze víztükrének DNy-i sarkában 
hatalmasan forrva ömlött ki és óránkénti vízmennyiségét még akkor a növe
kedő víznyomás mellett is 260 m3-re becsülték.

Szeptember 4-ikén egy 15 cm belső átmérőjű vascsövet sikerült a 
nyílásba bemélyíteni és azt beerősíteni, a midőn azután a víz további fel
szállása megszűnt; végül ugyanezen vascsövet előbb fadugóval, azután 
homokkal, czementtel és ólomseréttel betömték.

Ezen forrás kifakadása után már másnap a «Ráczfürdőben», de külö
nösen a «Rudasfürdőben» az összes források vízmennyisége nagyon meg
apadt, ugyannyira, hogy a Rudasfürdőhöz a keletkezett tóból kellett a 
meleg vizet átszivattyuzni. Ugyancsak elapadt a volt «Propeller-szálloda» 
udvarán levő lithium-tartalmú «Hungaria-forrás» is; míg a távoleső 
Lukács- és Császár-fürdő forrásainál szemmel látható változás észlelhető 
nem volt.

A sikerült betömés után a víz, különösen a Ráczfürdőben dr. H einrich 

N. János fürdőtulajdonos ós igazgató úr által végezett rendszeres ós meg
bízható mérések szerint a nagy forrás naponként mintegy 115— 130 hl.-rel 
szaporodott.

A nagy forrás ugyanis, a mely a felszíntől 2,39 m mélységnyire 
fekszik

1897. október 24-én 7200 hektolitert adott.
1898. szeptember 2-án 5990 « «

« « 6-án 6120 « «
« « 7-én 6235 « «
« « 8-án 6360 « «

tehát a víz szeptember 2-án jelentékenyen apadt, míg a véletlen forrás sike
rült betömése után már szeptember 6-án emelkedni kezdett és ettől a 
naptól az emelkedés folytonos volt. Szeptember 9-én pedig a padoz-
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zat alatt 0,29 m.-nyire fekvő Kis- vagy Mátyás-forrásban is a víz emelkedni 
kezdett.

A kiömlő thermális víz a hídépítés vezetőségének mérése szerint 
44-,5° C. hőfokú volt, míg a betömés után szeptember 9-én d. e. 11 órakor 
Böckh János m. kir. földtani intézeti igazgató úr kíséretében végezett meg
figyeléseim szerint a víz hőfoka 6,5 méternyi mélységben maximális hőmé
rővel megmérve már csak 34,3° C volt, jeléül annak, hogy a víz kiömlése 
azon idötájban legfeljebb csak kis mérvű lehetett.

A nagy medenczében levő víz szép, tiszta, átlátszó és kékes-zöldes 
színű volt. Szaga a helyszínén gyengén, de határozottan kénhydrogenre 
emlékeztetett, míg a palaczkban állva másnapra szagát már nem éreztem. 
A magammal hozott vízben 130° C-uál megszárított fix maradékot egy lite
rében =  1,4336 gr-ot találtam, vagyis ez is azt bizonyítja, hogy ugyan
azon vízzel van dolgunk, mint a mely az elmúlt évben e helyen felfakadt.

1898. évi október hó 4-én a forrásvíz újra előtört és az egész üreget 
betöltve a munkálatokat nagy mértékben és hosszabb időre megakadályozta; 
a Rudas- és a Báczfürdők forrásai pedig újólag tetemesen megapadtak.

A felsoroltak azt bizonyítják, hogy az említett budai hévvizek közös 
eredetűek és hogy a víztartót a Duna nullpontja alatt 9 m-nyire megfúrva, 
a feljebb fekvő források mintegy lecsapoltalak, azaz vizük a mélyebben 
fekvő és könnyebb utat választották.

Láthatjuk ezekből azt is, hogy az eskütéri híd budai pillére oldalán fel
fakadt forrás főképen a közelében fekvő Rudas- és Ráczfürdők forrásvizeit 
csapolta le, míg a betömés idejéig a Józsefhegy alatt levő Király-, Lukács- 
és Császárfürdők forrásai ezen megcsapolást észrevehetőleg nem érezték meg.

Sokkal jobban érezték meg az összes budai források, a midőn 1896. 
évben az út szélesítése és rendezésekor a Lukácsfürdő mellett elterülő me
legvizű tavat lecsapolták (a mi különben természetes), hogy a tó egy részét 
beboltozhassák; ekkor ugyanis nemcsak a Császár- és Lukácsfürdők forrásai 
megapadtak, hanem a vízniveau különbséget, hosszabb idő után a Rácz-, 
Rudas- és Sárosfürdők forrásai is megérezték.

Még egyszer kiemelem, hogy a budai hévvizek tanulmányozása czél- 
jából igen kívánatos és hasznos volna, ha «időszakonként»» az összes nagyobb 
források pontos chemiai vizsgálatnak vétetnének alá, továbbá ezenkívül 
egyöntetű ós pontos módon az összes forrásoknak a vízmennyisége, a hőfoka 
és egyéb sajátságai lehetőleg ugyanazon időben szakemberektől megmé
retnének.


