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FÖLDTANI MEGFIGYELÉSEK A SZÉKESFVÁROSI VÍZMÜ-
VEK bvítési munkálatainál.

Irta: Maros Imre.*

GEOLOGISíCHE BEOBACHTVNGEN G ULEGENTLICH DÉR
ERWEITERUNGSARBEITEN DETR BUDAPESTER

WASSERWERKE.

Von I. v. Maros**

A budapesti vízmvek bvítését a vízfogyasztás; emelkedése

és a „trianoni gát“ tették szükségessé. Utóbbi a Szentendrei sziget

D-i csúcsától ÉK-re épült, a Duna balpartján. Célját elérte, ameny-

nyiben a meder K-i sávját eliszapolva, annak többi részét mélyebbé,

a nemzetközi hajózás számára kényelmesebbé tette, de ezzel sajnos

a vízmvek régi kútjainak egy része használhatatlanná vált. E
veszteség ellensúlyozására és a fokozódott vízszükséglet kielégíté-

sére a Szentendrei szigeten több mint 50 új kutat létesítettek, az

1893 óta mködött két Duna alatti vízvezet csatorna helyeit pedig

két járható alagutat készítettek, melyeken zárt csövekben hozzák

át a vizet a szigetrl. Az építkezések eltt a Dimaág mindkét part-

ián számos kutató fúrással vizsgálták meg. Ezek, valamint az épít-

kezések is, újabb érdekes bepillantást engedtek a környéknek
egyébként már révebben ismeretes földtani viszonyaiba.

Scha farzik Ferenc már a vízmvek felállításakor ta-

nulmányozta ezt a területet, melynek részletes leírása megtalál
ható Sehafarzik-Vendl „Geológiai kirándulások Budapest környé-
kén“ cím munkájában.

A legújabb munkálatok során napfényre került szép kövület-

anyagot Sz é k e 1 y n ó S o m o g y i S á r a dr. írta le
1

E tanulmányokból tudjuk, hogy a Duna holocén hordaléka
alatt következ agyag a mediterránba tartozik, pontosabban a leg-

fels bnrdigalien és a legalsó h elvet ien határán fekszik. Nem célom.

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1935. nov. G-iki szak

ülésén.
** Vorgetragen in dér Faohsitzung dér U) iga ri seben Geologi-

schen Gesellscliaft um <>. Nov. 1935.

1 Székely né Somogyi Sára dr.: Adutok a káposztásme-
gyeri Duna meder geológiai viszonyainak ismeretéhez. 1932,
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hogy ezeket a régi megállapításokat újabb adatokkal vagy érvek-

kel támogassam, csupán kiegészíteni akarom azokat a saját meg-

rigyeléseimmel. Ilyenekre két ízben volt alkalmam: 1!)32 áprilisá-

ban, mikor D’ü v e n oai mszaki ftanácsos úr értes ítése alapján

ignzgató.-ágom kiküldött a dunakeszii munkahelyt n feltárt kövü-

letek legyjtésére, és felírná rjá bán, mikor lír. Ember Sán-
dor ügyvéd úr részére szakvéleményt készítettem a Duna jobb

partjának átellenes részén, a „Kis Csillag** nev telken tervezett

artézi kút (a mostani Pünkösd-fürd) tárgyában. Utóbbi a HÉV
kápos/.tásmegyeri állomásától K re haladó út végén, közvetlenül a

Duna partján fekszik.

A ví,/mvek sorozatos fúrásokkal megvizsgálták ezt a part-

részt is, a budai vízvezeték szántára tervezett kutak zenipontjából,

a talált víz azonban nem bizonyult megfelelnek. Ezek a próbafú-

rások a Duna holoeén2 hordaléka alatt agyagot találtak.

A Pünkösd-fidtl Xy-ra, a hegyek lábainál öligócén kis-

eelli agyag bukkan a felszínre. K-ro, a Szentendrei szigeten periig

mediterrán ; gyag fekszik a Duna hordaléka alatt. A tervezett ar
lé/.i fúrás u élysége szempont jából fontos volt annak megállapítása,

hogy középoligocén vagy mediterrán agyagban indítjuk-e el, mert
az utóbbi esetben nemcsak ennek, hanem még a fels oügoeén ré-

tegsornak a vastagságával is számolnom kellett volna. Kézi fúrá-

sai próbát vettem tehát ; z agyagból, mely a benne lev feramini-
ierák alapján kiseelli agyagnak bizonyult."

Érdeke ebb adatokat szolgáltatott a II. alagút 28 m mély, bal-

parti kezd aknája. Itt fölfelé kissé karcsúbbcdó, négyszögletes

tornyot építettek, 1.3 m vastag vasbeton falakkal, aztán kibányász-
tak alóla a talajt és lesüllyesztették a helyére. Ez jó ideig simán
ment. de végül a torony megszorult és K-i oldalán megrepedt. Az
akna legalsó 1 méterét tehát aulról kellett felfalazni. Ezt megel
zöleg jártam az aknában, melynek falai legalul zöldes-kékes szürke

agyagból állottak. Benne (/szórton csigák és kagylók héjai mutat-
koztak. Az agyagot kb. arasznyi feliér lmnasella-réteg zárta le,

mely jóformán tisztára ugyanazoknak a
i
uliate teknek a héjai-

ból állott. E fölött szürkés-fehér, külsleg márgára emlékeztet vul-

káni (dácit?) tufa következet!, mely szabad szemmel látható kövü-

leteket már egyáltalán nem tartalma 'ott, egyébként pedig még
pontosabb kzettani meghatározásra vár.

Székely né a fúrási szelvények összekötésé alapján a me-
diterrán agyagban antiklinálisokat és szinklinálisckat ismer fel. Efe

2 A pleisztocénben a Duna magasabban járt és a Kiseelli platón

lakta le kavicsát.

A fúrást részletesen ismertette Vitális Sándor dr. „A békás-

megyeri új artézi kút“ cím dolgozatában (Hidrológiai Közlöny, XV.
köt., Budapest, 1935.)
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összhangban áll azzal a gyrdéses tektonikával, melyet Pávai
Vájná Ferenc dr. és H o r u s i t z k y Ferenc dr. bogoztak

ki a szomszédos területeken. Azonban itt is bebizonyult, hogy a

természet nem dolgozik kaptafára: nincs gyrt terület kísebb-na-

gyobb vetdések nélkül és viszont. A lumasellavéteg ugyanis kb.

1 m-es vetdést mutatott. Érdekes, hogy ennek a rétegnek a 6.8X8/’
m-es akna 4 falában megfigyelt metszési vonalaiból nem lehetett

egységes síkot rekonstruálni, ami arra vall, hogy a réteg az akna
kb. 50 m 2-es keresztmetszetén belül is többszörösen üsszetöredezett.

Világas. hogy az agyagnak ez a töredezettsége okozta az emlr
tett technikai nehézségeket. A kavicsos, homokos fediibl leszívárgó

víz síkossá tette a vetlapokat, úgy hogy az akna mélyítése során

támaszukat vesztett tömegek megcsúsztak, megfogták és végigro-

pesztették a vasbeton bélést.

„ A kövületek egyenltlen eloszlását talán így is lehetne ma-

gyarázni, hogy a csigák, kagylók egy ideig szórványosan éltek,

azután rendkívül kedvez viszonyok hirtelen beköveikezése folytán

rohamosan elszaporodtak és egymás hegyén-hátán nvüzsögtek a

tenger fenekén.

Én azonban másképp látom a helyzetet: A csigák, kagylók

sokáig nyugodtan élték a maguk egyéni életét. Amelyik elpusztult,

azt betemette az iszap. Az élk viszont mindenkor az iszap teteje i

{ártották magukat és így elpusztult társaik fölé kerültek. Efc az

oka annak, hogy a kövületek vízszintes és függleges irányban is

szórványosan találhatók. Egyszerre azután katasztrófa következett

be: a vulkáni bamues megmérgezte a vizet, a csigák, kagylók egy-

szerre elpusztultak az utolsó szálig. Ezért találhatók egy rétegben

olyan tömegesen és ezért hiányoznak a tufából teljesen.

Öszefoglalva az eredményeket, megállapíthatom, hogy 1) A
mediterrán agyag Dunakeszi vonalában nem terjed át a Duna jobb

partjára. 2) A terület gyrdéses tektonikáját apró vetdések sr
rendszere komplikálja. .1) A duuakeszii lumasella nem élettani op-

timumot, nem virágzást, hanem tömeghalált, temett jelent. 4

Föl dívjál -

i Aladár hozzászólásában említi, hogy a Szent-

endrei sziget D-i vége táján legutóbb két egymástól kb. 500 m-re

•s akna közül a keletiben mediterrán-, a nyugatiban kiseelli agya-

got tártak fel. Ebbl következik, hogy a két képzdmény tektonikai

határa: a „termális vonal
4
* néven összefoglalt vetdése-- paszta itt

sem követi a Duna jobb partját, hanem (mint a Szent Margit-

4 Eladásom után Horusitzky F. barátom felhívta figyelme-

biologie-ban (XVII. köt., 1—116. o.) „Biocoenose und Thanatocoenosc“

met arra, hogy I)r. Eri eh W asm und (Kiél) az Archív für Hydro-

oímmel hasonló elgondolásokat fejteget.
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sziget és a föliítt egykor létezett ..fürd sziget" nev zátony eseté-

ben). itt is keletebbre terjed annál

Ha elfogadjuk azt a föltevést, hogy a tenuális vizek a siily-

lyed Alföld felöl áramlanak a medence szélei felé, ahol a hegység

felöl jöv karsztvizekkel találkoznak, akkor a vetdése#? zóna K-i

eltolódása azt jelenti, hogy a Pünkösd-fürd artézi kútjában a

karsztvíz jut túlsúlyra, lvz magyarázza meg azt a ten.xt, hogy vize

333 m-tl 6 m-ig nem mutatott szánn)ttevö l.öe.nelkedést.

t • t

Die geologisehen Verbiiltnif se dér weiteren 1 mgebiiug unse-

i er Budapestéi' Wa.sser\verkie ff ind aus dér Literatur bekannt. Als

Ergánzuiig flne ieh eigeue Beobaebtungen au, die ieh 1) bei dér

Ausarbeitnng eiues Gutachtens iiber die Mögliehkeit einer artesi-

sehen Bohraiig tlieute Pünkösd-Had) am reehten Donauufer gegen-

iiber dér WaSserwerke, 2) bei einem Be ueh dér Bauarbeitcn d’S

vöm linken Donauufer unter dem Bett (les Stromes auf die Szent-

endrééi' ínsel hiniiberführenden Tnnnels Nr. II. sauiirelte.

Meine Resultate sind in aller Kiirze die folgenden: l)er am
linken Donauufer und auf dér Ínsel unter den holezaneu Ablage

rungen dér Donau festgestellte mediterráné Tón (olerstes Purdi-

galien — tiefstes Helvetien) reielit hier íiicht auf das reclite Ufer

hinöber, da dórt (im Pünkösd-Bad) in gleiehei Lage bereits dér

mittel-oligo/ane lviseeller Tón angetreffen xvurde. 2) Die 1 v.Fr. Dr.S.

Székely-Somogyi auf (Írund gr.nzer Serien von Bohrungen
dér Wasserwerke — vonDr.F.v. Pávai Vájná und Dr. F. Ho-
rn s i t z k y auf Grund eingehender Féldarbeiten für diese Gegend
festgestellte, gefaltete Tektonik xvird dureli t in System kleiner Ver-

werfungen koinpliziert, die ieh im 28 m tiefen Ausgangsschacht

des erxvahnteii Tnnnels beobaehten kennte und die aueh technische

Sclnvierigkeiten verursaeht hatten. 3) Die am Grund des Sc-hachtes,

zwischen dem grünlich-bliiulieli g vauén mediterránéin Tón und dem
mikroskopiseh noeli nieht untersueliten, weis dic'ien, vulk-misehen
(Daeit-?) Tuff gelegene. ea. *20 cm maehtige, fást ausseliliesslich

aus den im Tón zerstreut vorkomrnenden Museheln und Schneeken
bestehende Schieht — die eine seliöne, 1 m messende Vei"\verfung
zeigt — ist nicht das Zeiehen einer dureli (dn biologisches Optimum
bedingten, masseuhaften Vermehrung, sondern stellt im Gegenteil
ein Massengrab dér dureli die in das- Wasser fallende vulkani&che
Asohe ídötzlieh getöteten (xvahrselieinlieh vergifteten) Weichtiere
dar. 5

Ahnliehe Erwáguiigen veröffentliohto, wie mir Kolloge F. Ho-
ru sitzky mitteilt, Dr. Eri eh Wasmund in seirer Arbeit: ..Bio-

coenose und Thanatocoenose“ (Archiv für Hydrobiologie, Bd. XVII..
pag. 1—116.)
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l)r. A. Földvári eiAvahnt, dass im cstlielieren von zAvei a ni

Siideii de dér Szentenclreer Insel anlángst ausgeliobouen, von einan-

der ca. 300 m entfernten Sehávliten moditerraner-, im westliclieren

alier Kisceller Tón gefunch h verde.

Dies hezeugt, eláss die geAVÖhnlieh unter dem Namen „ther-

male Liniei“ zusammengefasste, briicliige Zone nicht génau am Fuss
dér Berge, oder am reeliten Ufer dér Donau verliiuít, sondern ! tel-

lemveise ostvárts ausgreift, Avas auoli auf dér Budapestéi* Margit-

lusel und dér in früheren Zeiten N-lich von dér ielb?n A’erlnnden

geAveseneii, „B; de-Imel“ genannten Sandbank zutrifft.

Ist die Annahme richtig, dass die Thermahvasser vöm sin-

kenden Alföld (Tiefebene) den Rándern des Beckens zu trömen, w >

sie mit den vöm Gebirge kommqnden KarstAvássern zusammen-
trcffen, so bringt es die O-liche Versehiehung dér briiehigen Zone

mit sicli, dass im ai tes.isek.cn Braunén des Biinkösd-Bade's das

KarsÍAvasser vorherrsclit. Dies erklárt dann die Tatsímbe, dass das

Was- er dcsselben von 333 m bis 556 m keine praktiseh in Betracbt

kemmonde Temperatuverhöliung zeigte.

H I DROTEBMALIS ARAGONIT ANDEZITBL ÉS
MÉSZKBL.

Irta: Kertai (Ijjöryjj.

J1 YPKOTH ERMALE A RAGONTTVORKOM M EN IN ANDEZIT
I NI) KALKSTEIN ATS FNGARN.

Von G. Kertai.

A bárom új magyarországi aragonit elfordulás közül az els
igen szép kristályai, a másik kett érdekes é- r'tka < liforduhbi
körülményei n vitt érdemli meg a leírást.

a) A 7 cm. nagyságot is elér szél), lila gyöng vöysziiesii kristá-

lyok (morfológiai leírást 1. a német szövegben) a Mátra hegység py-

roxenandezit effuziójának liydrothermális as zoeiáeiújá !ioz tartoz-

nak. A ftöréism u tatók meghatározása a prizma módszer regit égé-

vel és az aragonitnál már ismert töréslmiitatók felhasználásával

egyszer számítás útján történt.

b) és c) A Felsga 11a-(Komárom m.) és Üröm-környéki (Buda
pc.st liatáiában) triaszkorú mészkö\*ek ar.igonit-kristályai idegen

elekt rolyitban szegény közegben keletkeztek, így tehát azt, hogy
iíragonitok, s nem kátéitok, a hmérsékleti hatásnak n nem kémiai

tényeznek köszönhetik. Az aragonit- és kaiéit kristályok kiválási

és mennyiségi viszonyaiból kÖA’etkeztetve a kiválási hméi* éklet
•'

• z ürömi elfordulásnál 30—70", a lelsögallninál 50 70" (’.


