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A Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet a 
budai termálkarsztvíz rendszeres megfigyelésére a 
gellérthegyi Iván-barlangban az elmúlt években karszt- 
hidrológiai megfigyelő állomást létesített.

L TZ ÁLLOMÁS ÉS KÖRNYÉKE

Az állomás kiválasztása

A budapesti Gellért-hegy (235 m) déli tövében nyíló 
barlangban létesített észlelöállomás helyének ki
választása szorosan összefügg az állomáson végzendő 
vizsgálatok és kísérletek céljaival, valamint az igen 
kedvező természeti adottságokkal. (1. ábra)

A tervezett vizsgálatok legfontosabb célja a Buda
pest fürdőváros fejlesztési terveivel szorosan össze
függő termálkarsztvíz eredetű gyógyforrások hidroló
giai sajátosságainak, mennyiségi és minőségi változá
sainak és a változások törvényszerűségeinek feltárása. 
A gyógyfárrásokra vonatkozó jellemzőket ugyan a 
múltban is mérték, de mivel e források és fúrások 
üzemi célokat szolgáltak és többnyire mesterséges 
hatások alatt álltak (szivattyúzás), nem volt lehetőség 
olyan megnyugtatóan pontos, rendszeres és főleg 
folyamatos vizsgálatokra, amelyeket a fürdők üzemé
vel kapcsolatos elkerülhetetlen korlátozások és hatá
sok nem zavarnak.

A VITUKI ezért 1962-ben vízszintészlelés céljából 
olyan fúrást létesített a barlangban, amelyből nin
csen vízkivétel, és amely a folyamatos, zavartalan 
mérés céljaira alkalmas. Az erősen repedezett kőzetet 
harántoló és a termálkarsztvíz főtömegével jól kom
munikáló fúrás befejezése után felmerült az a gondo
lat, hogy — tekintettel a környék rendkívül érdekes 
vízföldtani viszonyaira és magának a barlangnak 
igen kedvező adottságaira — egyéb, a termálkarszt

vízzel kapcsolatos műszeres vizsgálatokat és kísérlete
ket is el lehet végezni. Ilyen kedvező adottság töb
bek között az is, hogy a barlang — más karsztbarlan- 
gokkal ellentétben — impermeabilis kőzetben (szaru
köves breccsa) alakult, és ezért a csapadékot nem 
ereszti át. Csaknem 1000 köbméteres, természetes 
körülhatárolt légterével és központi fekvésével lehető
séget kínál egy korszerű észlelőállomás létesítéséhez 
aránylag csekély beruházással. (2. ábra)

Az állomás környékének vízföldtani ismertetése

A Dunántúli-Középhegység karsztos tömegéhez 
csatlakozó Gellért-hegy felsőtriászkori dolomitbércét 
keleten a Duna vonalával párhuzamos főtörésvonal 
kettészeli (3. ábra). A meredek sziklafalak által jelzett 
törés mentén a nyugati karsztterületeken beszivárgott 
csapadékból táplálkozó karsztvíz többé-kevésbé fel
melegedve, részben természetes források alakjában, 
részben fúrásokból kerül felszínre. Ütjában számos, 
balneológiái szempontból értékes elemmel gazdagodva 
szolgálja a Gellért-fürdő, Rudas-fürdő és Imre-fürdő 
vízellátását. A gyógyvíz terápiái hatását fokozza a 
főtörésvonal mentén exhaláló rádiumemanáció is. 
A források vize közötti 35— 45 C°-os hőmérséklet
különbségeket azzal magyarázhatjuk, hogy a nyugat 
felől áramló karsztvíz különböző mélységben lévő 
járatokkal csatlakozik a főtörésbe, és így a mélységtől 
függően melegszik fel.

A Gellért-hegy főtömegét alkotó dolomit Budapest 
alatt lépcsősen levetődve folytatódik az Alföld irányá
ban. Ugyanezt a dolomitot a Városligetben 917, 
illetve 1246 m mélységben érték el az ott létesített 
mélyfúrások, amelyek ugyancsak kalciumhidro- 
karbonátos termélkarsztvizet tártak fel.

A gellérthegyi dolomit a hegy déli oldalán két —
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nagyjából DK—ÉNy-i haránttöréssel is levetődött, 
bár nem olyan nagy mélységben mint a fötörésvonal 
mentén. E két törésvonal közötti részen eocénkori 
mészkő és szaruköves breccsa települt a dolomitra. 
A breccsában kb. 120 m A. f. szinten a harmadkor 
végén alulról feltörő hévvizek hatására képződött az 
a barlang, amelyben a VITUKI észlelőállomását 
berendezte. Kialakulásában és főleg hatalmas be
járati részének formálásában szerepe lehetett a tengeri 
abráziónak is, amely egyúttal a termál is eredetű 
ásványi lerakodásokat is elpusztította.

A VITUKI a barlangban mélyített kutatófúrást a 
hévizes eredet feltételezése alapján indította abban a 
reményben, hogy elöbb-utóbb harántolja azokat a 
járatokat, amelyeken a termális karsztvíz feltört, és 
ilymódon a főkarsztvíztömeggel jól kommunikáló, 
tehát a karsztvízszint változásait jól követő észlelő
fúrást alakíthat ki. A 30 m-es kutatófúrás igazolta a

feltételezést, sőt 6 m mélységben olyan üreget harán- 
tolt, amely a későbbi feltárás során minden kétséget 
kizáróan termális eredetűnek bizonyult.

A jelenleg feltörő termálvíznek csak egy része jut 
források vagy fúrások útján felszínre. A víznek pon
tosan meg nem határozható hányada a Duna medré
ben tör fel, ott, ahol a dolomit a medret megközelíti, 
és téli időben megakadályozza a Duna befagyását a 
Szabadság-híd és Erzsébet-híd közötti partszakaszon. 
Alacsony Duna-vízállásnál (96,60 m A. f. szint alatt) 
a vízalatti források („szökevényforrások’') egy része 
látható. Hőmérsékletük, vizük összetétele azonos a 
Gellért-fürdőben fakadó forrásokéval. Hasznosításuk, 
illetve a hasznosítás hidrológiai és műszaki feltételei
nek tanulmányozása is indokolta az észlelőállomás 
helyének kiválasztását.

A Duna vízállása éppen e „szökevényforrások^-on 
keresztül befolyásolja a termálkarsztvízszintet. A két 
vízszint közötti összefüggés törvényszerűsége még 
ismeretlen. Vizsgálata egyike az állomás főbb fel
adatainak.

A gellérthegyi főtörésvonalat jelző sziklák tövében, 
a Rudas-fürdővel szembeni szakaszon, több forrás 
fakad. Egyikük, a Mátyás-forrás (kb. 105 m A. f.), 6 
m hosszú barlangból ered. Vize gravitációs vezetéken 
kerül a Rudas-fürdő gyűjtőmedencéjébe. E jellegzetes 
termálforrás folyamatos vizsgálata is beletartozik az 
észlelőállomás hatáskörébe, ahol hozamának, hő
mérsékletének, ionkoncentrációjának változását táv
méréssel regisztrálják. •

Az állomás leírása
A szpeleológiai szakirodalomban Iván-barlang né

ven ismert barlang a Gellért-hegy déli tövében, a 
Gellért szálló Kelenhegyi-úti bejáratával szemközti 
oldalon nyílik (Gellért tér, 5417. hrsz.). Az ajtó a 
barlang egyelőre nem hasznosított kb. 10 m átmérőjű 
előcsarnokába vezet. Az előcsarnok északnyugati 
szegletéből indul a barlang hátsó, természetes oszlo
pokkal két részre osztott, kb. 240 m2 alapterületű 
főcsarnokába vezető folyosó.

A főcsarnok keleti részében van a műhely. A tulaj
donképpeni észlelések a csarnok nyugati, kb. 20 m 
hosszú, 6 m széles részében folynak. A télen-nyáron 
átlagosan 16 C°-os hőmérsékletet a barlang alatti

3. ábra. A Gellérthegy látképe a Szabadság-hídtól az Erzsébet-hídig. I. Az észlelőállomás helye. 2. Ve tér,



2. ábra. Az észlelőállomás alaprajza

termálvízrendszer természetes úton biztosítja. Külön 
elektromos fűtésre csak hosszabb tartózkodás esetén 
az irodahelyiségben van szükség.

A föcsarnok nyugati részének közepe táján mélyült 
1962-ben a 60 mm 0 -jű, majd közvetlen közelében 
a 145 mm 0 -jű 30 m mély fúrás, amely fölött most az 
egyik műszerasztal áll.

Mindkét fúrás végig messzes-dolomitos kötőanyagú 
szaruköves breccsában mélyült, elérte a dolomitot is, 
és jól kifejlett járatokat, közethasadékokat harántolt 
a termálkarsztvíz 18—20 m mélységben megállapított 
szintje alatt. A fúrások 6 m mélységben nagyobb 
üreget is jeleztek. Ezért mellettük 1 x 2  m-es aknát 
mélyítettünk, amellyel az aragonit és gipszképződmé
nyekkel borított üreget feltártuk. Az üreg 20—22 C° 
hőmérsékletű levegője feltehetően szűk hasadékokon 
kommunikál a termálkarsztvízzel.

A fúrásoknál a padlószint 119,42 m A. f. A fúrások 
feletti műszerasztalon áll a 145 mm-es fúrás vízszintjét 
regisztráló rajzolómérce. A 60 mm-es furatban folyó 
vizsgálatokhoz szükséges hőmérséklet- és ionkoncen
trációváltozást érzékelő elektródákat, illetve termisz- 
torfejet az asztalon lévő kis csőriöberendezéssel lehet 
a furatba leengedni, illetve onnan kihúzni. Ugyancsak

ezen az asztalon végezhetők el a vízszint mikromoz- 
gásának tanulmányozásával kapcsolatos vizsgálatok.

A csarnok nyugati falának egyik fülkéjében kikép
zett állványon higrográf és barográf van.

A csarnok déli részét kettéosztó sziklapillér által 
hagyott nyílásban van a hátulról is jól hozzáférhető 
műszertábla négy db íróműszerrel. E műszerek regiszt
rálják az észlelőállomás és az aragonitbarlang levegő
jének, a kőzet, a fúrólyuk és 500 m-es kábel közvetí
tésével a Mátyás-forrás és Árpád forrás vizének hő
mérsékletét, ionkoncentrációját és a források víz
hozamát, illetve vízszintjét. (5. ábra).

A csarnok déli, elválasztott részében egy-egy 2, 
illetve 3 méter mély vízszintes fúrás készült geoter
mikus mérések céljaira.

A Mátyás-forrás barlangjának alját teljes egészében 
borítja a termálvíz. A víz szabályozható nagyságú 
körszelvényű nyíláson át bukik a Rudas-fürdőbe 
vezető csatornába. A forrás vízhozama tehát a kör- 
szelvényű mérőbukókra megállapított összefüggés 
alapján határozható meg.

Áz észlelőállomás csak a közelmúltban létesült és 
az eddigi tapasztalatok még nem tették lehetővé az 
állomás részletes fejlesztési tervének összeállítását.

о dolomit és a breccsa határán. 3. A Mátyás-forrás. 4 — 7. A szökevény források helye. (Sárváry István felvétele)
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4. ábra. Vázlatos szelvény az észlelőállomáson és a 
G étiért-rakpart on át

Van azonban néhány olyan elgondolás és terv, amely
nek megvalósítása már eddigi ismereteink alapján is 
feltétlenül szolgálná az állomáshoz fíízödö tudomá
nyos és gyakorlati érdekeket.

Az eddigi szórványos mérések szerint a barlangban 
lévő fúrólyukban és a Mátyás-forrás barlangjában és 
vizében is megállapítható rádióaktivitás intenzitása 
bizonyos mértékig ingadozik. Ezért a jelzett két 
helyen folyamatosan mérni és regisztrálni kell a 
rádióktivitás változását az ingadozások törvényszerű
ségének és okának megállapítása céljából. Az adatok 
automatikus regisztrálásával kapcsolatos kísérletek 
megindultak.

//. ÁLLOMÁSON FOLYÓ 
KUTATÁSOK

Alapkutatások
Az állomás felállításával kapcsolatos elsődleges cél 

azoknak az összefüggéseknek a meghatározása, 
amelyek a fővárosi termális karsztforrások vízhoza
mának, hőmérsékletének, vegyi összetételének vál
tozása és a különböző természetes és mesterséges 
behatások, mint pl. légnyomás, csapadék, a Duna 
vízállása, közeli vagy távolabbi mesterséges karsztvíz

feltárások és általában a természetes földalatti víz
háztartási egyensúlyt befolyásoló tényezők között 
fennállnak.

A fenti, a vízgazdálkodási gyakorlatot is közelről 
érintő feladat érdekében elsősorban olyan megbíz
ható, folyamatos és lehetőleg szubjektív hatásoktól 
mentes, tehát műszeres mérési adatokra van szükség, 
amelyekre elméleti vizsgálódások alapíthatók.

Vízállásészlelések. A karsztvízszintet az állomás 
145 mm-es észlelőfúrásában úszóval működő 1 : 5 
áttételű rajzoló műszer méri. A feljegyzéseket heten
ként értékelik, a 8 és 16 órai vízállásokat számszerűen 
is megállapítják, a tengerszintre átszámítva nyilván
tartják és éves grafikonban felrakják. Ugyanerre a 
grafikonra rakják fel a Duna lánchídi mércéjén leol
vasott 8 és 16 órai, tengerszintre átszámított vízállá
sokat is.

 ̂ Vízállásészlelést a Mátyás-forrás barlangjában és az 
Árpád-forrásnál is végeznek. Itt a vízáljásészlelés a 
körszelvényű mérőbukón túlfolyó vízhozam meg
határozását szolgálja. A rendkívül finom ingadozások 
megállapítása érdekében 2 mm-es mérési pontosságra 
kell törekedni. Ezt a követelményt a mechanikus mód
szerek kiküszöbölésével, elsősorban elektromos úton 
kíséreljük elérni.

A karsztvízszint kellően meg nem magyarázható 
periodikus lengéseinek és mikromozgásának meg
határozását célozzák az állomáson lévő fúrásokban 
optikai és elektromos módszerekkel folyó vízszint
mérések. %

Bár a folyamatosnak tekinthető vízállásészlelések 
az állomáson csak az 1963. év folyamán indultak meg, 
már az eddigi mérések alapján is igen szoros kapcso
lat mutatható ki a termálkarsztvízszint és a Duna víz
állása között. Ez az összefüggés olyan szoros, hogy 

eddigi tapasztalataink szerint — elnyomja és 
nehezen felismerhetővé teszi a légnyomás, csapadék, 
vagy más tényezőktől eredő hatásokat.

A Duna magasabb vízállásánál a folyó vízszintje 
és a termálkarsztvízszín közötti különbség mindig 
kisebb, mint alacsony vízállásnál. A különböző víz
állásokhoz tartozó különbségeket a 6. ábra tünteti fel. 
Az átlagos értéket jelző egyenestőli eltérések egyéb 
tényezők hatását — csapadék, légnyomás, távoli 
szivattyúzás, stb. — mutatják.

5. ábra. Az ész
lelőállomás mű
szer ter me. (Cse kő  
Árpád felv.)
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6. ábra. A termálkarsztvízszint és a Duna vízállásának összefüggése

A termálkarsztvízszintben észlelhető maximum ál
talában kb. 24 órát késik a Duna vízállásának tetö- 
zéséhez képest. A szoros összefüggés a „szökevény- 
források”-ra ható hidrosztatikus nyomásváltozások
kal hozható összefüggésbe.

A vízállások és a Gellért-fürdő forrásainak hozama 
közötti összefüggés egyik érdekes és tanulságos példá
ját az alábbi táblázat tünteti fel:

1963. 111. 8. 1963. III. 18. 
Termálkarsztvízszint m A. f. 98,87 101,50
A Duna vízállása m A. f. 97,08 101,60
gellért-fürdői forráshozam

liter/perc 516 2351
A két mérés közötti 1835 liter perc vízhozamkülönb

ség azt jelenti, hogy alacsony Duna-vízállásnál e for
rásokból napi 2650 m3 gyógyvíz szökik felhasználat
lanul a Dunába.

A Mátyás-forrásnál aránylag rövid ideje folyó folya
matos vízhozammérések adatai szerint a forrás ho
zama 10—40 liter/perc között ingadozott. Régebbi 
szórványos mérések szerint azonban 126 és 1 liter/perc 
közötti szélső értékek is előfordultak. A folyamatos 
műszeres mérések szerint bizonyos napszaki lükteté
sek állapíthatók meg a forrás hozamában.

Hőmérsékletmérések. A levegő hőmérsékletét az 
észlelő állomáson, az állomás alatt feltárt aragonit- 
barlangban és a Mátyás-forrás barlangjában mérik. 
A méréseket termisztoros mérőfejes érzékelőkkel 
működő rajzolóberendezés rögzíti.

Az állomás levegőjének hőmérséklete a külső hő
mérséklettől függően 14,5 és 18,0 C° között változik. 
Az átlagos hőmérséklet 17 C°, 6 C°-kal magasabb a 
magyarországi átlagos barlanghőmérsékletnél, ami a 
termálvíz közelségével magyarázható. Az aragonit- 
barlang hőmérséklete a külső levegőhömérséklettől 
függetlenül 21,4 és 23,6 C° között ingadozik. Az inga
dozás törvényszerűségét eddig még nem sikerült meg
állapítani.

Vízhömérsékletet -  ugyancsak termisztoros mérő
fejjel — a 60 mm-es fúrólyukban és a Mátyás-forrás
nál mérnek. A fúrólyukban 36,1—36,6 C° közötti 
értékeket észleltek, de rövid ideig 34,5 C° is előfordult. 
A Mátyás-forrás vizének hőmérséklete az eddigi 
mérések szerint 38,9—41,7 C°. A közét hőmérsékleté
nek mérését a föcsarnok déli falába mélyített 3 m-es 
vízszintes fúrólyukban tervezik, ahol az előzetes méré
sek szerint 18— 19 C°-os értékek várhatók.

Ionkoncentráció-mérés. A víz vegyi összetételének 
változására jellemző ionkoncentráció-változást, illetve 
az azzal összefüggő elektromos ellenállásváltozást 
az állomás 60 mm-es furatában és a Mátyás-forrásnál 
platinaelektródákkal mérik. A csak rövid ideje tartó 
mérések szerint a Mátyás-forrás vizének elektromos 
ellenállása 610—620 Ohm/cm között változik. 
A furatban eddig ennél kisebb változások voltak ész
lelhetők, ami pangó víz jelenlétével magyarázható. 
Tervezik a furatban lévő víz időszakos mesterséges 
áramoltatását is.

Egyéb mérések. A felsorolt méréseken kívül folya
matosan mérik az állomás levegőjének relatív ned
vességtartalmát és a légnyomást. A relatív nedvesség- 
tartalom értéke az állomáson a szellőzöttség fokától 
függően 62—90% között változik. A légnyomás 
nagyjából a külső légnyomáshoz igazodik. Tervezik 
az aragonitbarlangból az állomás felé irányuló lég
áramlat mérését is.

Időszakos vizsgálatok. A Duna alacsony vízállásá
nál lehetőség nyílik az ún. szökevényforrások meg
figyelésére. Ilyenkor hömérsékkimérésekkel, vízmin- 
tavétellel és a jól látható vízalatti források helyének 
rögzítésével lehet e források jobb megismeréséhez 
adatokat gyűjteni. Ha a Duna alacsony vízállásnál 
befagy, a be nem fagyott parti sávok jó támpontot 
adnak a források és a parti szivárgások helyének meg
határozásához és a gellérthegyi fötörésvonalon ész
lelhető harántvetőkkel és litoklázisokkal való egyez
tetéshez. Az eddigi vizsgálatok szerint a szökevény



források hőmérséklete 40 Có körül ingadozik, vizük 
vegyi összetétele hasonlít a Gellért- és Rudas-fürdő 
forrásaiéhoz.

Időszakos vizsgálatok folynak a furatban lévő víz 
és a Mátyás-forrás rádióaktivitásának megállapítása 
céljából is. A fajlagos aktivitás mindkét helyen 3,10 8 
C/ml. Vizsgálat folyt a barlang kozmikus sugárzással 
szemben kifejtett árnyékoló hatásának megállapítása 
céljából. A szabadban mért 70 beütés/perc-es háttér
rel ellentétben a barlangban csak 15 beütést lehetett 
percenként észlelni.

A hidrometriai méréstechnikát szolgálják azok a 
kísérletek, amelyeket, különösen a Mátyás-forrás 
barlangjában, igen kedvezőtlen viszonyok között is 
megbízhatóan működő műszerek kifejlesztésével kap
csolatban végzünk.

A vizsgálati eredmények gyakorlati 
hasznosítása

A vizsgálatok első sorban a budapesti gyógyfürdők 
fejlesztési terveihez szolgáltatnak alapadatokat, mert 
végső fokon a rendelkezésre álló vízkészlet mennyiségi 
és minőségi változásainak mérvét és okát hivatottak 
megállapítani.

Unterirdische karsthydrologische Beobachtung^ 
station im G el lért be rg (Budapest) 

von Dr. H. Kessler

In der seit langher bekannten Höhle im Gellért- 
berg am rechten Donauufer bei Budapest wurde eine 
karsthydrologische Beobachtungsstation eingerich
tet. Im grossen Saal der Höhle wurde durch eine 
Bohrung 40 grädiges Thermalkarstwasser erschlos
sen. Es ergab sich eine sehr günstige Gelegenheit, 
die hydrologischen Faktoren des Wassers unter 
ständiger Beobachtung zu halten, was bei den be
kannten budapester Heilbäder wegen dem ständigen 
Betrieb nicht möglich ist. In der Höhle wurden 
Instrumente instaliert, die den Wasserstand, die 
Temperatur und die Ionenkonzentration des Ther
malwassers automatisch registrieren. Weiters wird 
der Luftdruck, die Temperatur der Luft und des 
Gesteins in der Höhle ständig gemessen. Durch 
automatische Fernregistrierung werden auch die 
hydrologischen Parameter von weiter entfernten 
Thermalkarstquellen in der Station beobachtet. 
Es wird versucht, eine Korrelation zwischen diesen 
Faktoren und dem Niederschlag, dem Donau
wasserstand und dem Luftdruck festzustellen.

Vor kurzem wurde durch einen künstlichen 
Schacht unter der Höhle eine untere Etage erschlos
sen, in der die originalen hydrothermalen Ablage
rungen noch zu sehen sind.

Gegenwärtig werden Verfahren weiterentwickelt, 
um die Änderung der Radioaktivität des Wassers 
ebenfalls automatisch zu registrieren.

Az állomáson folyó vizsgálatok arra is feleletet ad
nak, hogy az esetleges újabb, nagyobb mesterséges 
termálkarsztvízkiemelés milyen mértékben befolyá
solja a felszínalatti vizek vízmérlegét, s hogyan hat a 
meglévő vízkészletre.

A szökevény források helyének, vízhozamának fel
derítésére irányuló kutatások lehetőséget nyújtanak 
az eddig balneológiái célokra fel nem használt gyógy
vízmennyiség kitermelésére és hasznosítására.

A termálkarsztvízszint és a Duna vízállása közötti 
összefüggés törvényszerűségének megállapítása alap
ján meghatározható az a maximális depresszió, amely 
a dunaparti fúrásoknál a víz minőségi romlásának 
veszélye nélkül megengedhető.
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Подземная станция для наблюдения
карстовой гидрологии в недрах горы Геллерт 

(Будапешт) •
Д-р X. Кесслер

В уже давно известной пещере горы Геллерт на 
правом берегу Дуная в Будапеште была соору
жена станция для наблюдения карстовой гидро
логии. В большом зале пещеры бурением вскрыли 
термальную воду температурой 40°С. При этом 
сложились весьма благоприятные условия для 
постоянного наблюдения за гидрологическими 
факторами воды, что в известных будапештских 
лечебных банях невозможно в связи с их посто
янной работой. В пещере были установлены при
боры, осуществляющие автоматическую запись 
изменения уровня воды, температуре се и кон- ( 
центрации ионов в термальной воде. Кроме этого, 
беспрерывно измеряются давление воздуха, тем
пература воздуха игорных пород в пещере. Благо
даря устройству системы автоматической дистан
ционной записи ведется наблюдение на станции 
также за гидрологическими параметрами более 
отдаленных карстовых родников. Делается по
пытка найти корреляционную связь между этими 
факторами и количеством атмосферных осадков, 
уровнем воды Дуная и далвением воздуха, соот
ветственно.

Недавно путем закладки искуственной шахты 
был в пещере вскрыт новый, нижний ярус, в кото
ром первоначальные, оригинальные гидротер
мальные осадки еще могут наблюдаться.

В настоящее время усовершенствозываются 
приемы, чтобы добиться автоматической регист
рации также изменения радиоактивности воды.
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