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Budapesttől Yácz felé menve a Duna bal partján, mindenütt 
alsíkon járhatunk, mely a Duna árterét közvetlenül képezi ; az 
egyedüli kivétel csak vagy 20 kilométer távolságban van Göd
nél, hol ellenkezőleg 10— 12 méter magas partot mos a Duna, 
melynek tövénél csak alacsony vízálláskor lehet szárazon járni.

A gödi magas part hossza vagy 3 kilométer, megjegyezvén, 
hogy míg annak déli része Dunakeszi éjszaki határába is betart, 
az éjszaki ellenben a sződ-rákosi völgy bal partján száll alá.

Nevezetes, hogy ezen magas partból feltűnő sok forrás 
bugyog ki oly magasságban, mely nemcsak a Duna 0° pontja 
felett 8—10 méterrel van, de még a délről és éjszakról kör
nyező két völgy talpát is több méterrel haladja meg. Ezen for
rásokról az ott lakók állítják, hogy soha ki nem apadnak, meny- 
nyiségök és minöségök ember emlékezete óta állandó s kitűnő 
ivóvíz hírében állanak az egész környéken.

Első tekintetre úgy tűnik fel a geolognak, hogy itt a forrás 
előtünésének mechanikája azon egyszerű körülményen alapszik, 
hogy e magas parton látni a határt az alsó víz nem-eresztő- és
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a felette elterülő kavics-réteg között. A kavics 3—5 méter vas
tagságban képezi a felületet és a légköri csapadékot magába 
gyűjtvén, azzal lejebb nem mehet, mint az alsó ellenálló agya
gos kőzetig s a víz, több helyen szemlélhetőleg, ennek hátán 
foly le a Dunába. Ezen felfogás alapján tehát az évi csapadék 
arányában vezetődnék le azon víz, mely az orografiai alakulat 
szerint ide vehető vízgyűjtő-területnek megfelel.

Ezt tartottuk mi azelőtt a gödi part forrásairól általában. 
Tüzetesebb foglalkozás után azonban ezen alap nem mutatko
zik elégségesnek. Feltűnő ugyanis, hogy e források a száraz 
időjárás által éppen oly kevéssé vannak látszólag befolyásolva, 
mint a nedves által, holott az orografiai viszonyoknál fogva 
éppen ilyen forrásoknak kellene a vízbő és vízsztik években a 
legnagyobb érzékenységet tanúsítani, tekintvén, hogy azok 
közelebbi háttere kelet felé nem valami felületi medencze, 
melynek mélyedményében volna a környék vizének alkalma 
meggyűlni, ellenkezőleg a háttér egy hullámos fensík, lejtéssel 
délnek és éjszaknak a szomszéd völgyek vagy medenczék felé, 
és így a bevett légköri víz nagyobb része könnyebb és rövidebb 
lefolyást arra találna ; még inkább elégtelen az első benyomás 
szülte magyarázat, ha e források között olyakat is találunk, me
lyek nem a vízhatlan réteg hátán folynak le, hanem a fensík 
teteje közelében a kavics- és homokrétegeken keresztül függé
lyes irányban mutatják, hogy jelentékeny hidrostatikai erőnek 
engedelmeskedve jutnak a felületre. Ezek után arra gondolunk, 
hogy a gödi magas part látszólag állandó mennyiségű forrásai 
talán nem pusztán felületi vizek, a minőket rendesen a házi 
vagy tanyai kutak által érnek el, hanem nagyobb mélységből 
felszökő források.

Ennek bizonyítékát a források hőfoki és geológiai viszo
nyainak részletesebb kutatása volna képes szolgáltatni s igye
keztem mindkét irányban pontosabb és számosabb adatot sze
rezni, mint a minő és a mennyi eddig állott rendelkezésünkre.
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I.

A gödi források hőfoki viszonyai.

Általában véve a források egy év alatt rendes időközökben 
mérve vagy változó vagy közel egyenletes hőfokot mutatnak; 
amazok, mint tudva van, oly csekélyebb mélységből fakadnak, 
melyre a nap melegének még van befolyása, és így azoknál a 
nyár és tél hőfoki változása többé vagy kevesebbé mutatkozik. 
A változás nagyobb nagy kisebb foka, valamint annak hama
rább vagy későbbi beállása a mélység arányában ingadoz, de 
ezen ingadozásnak végre vége szakad egy még nagyobb mély
ségben ott, hol a Föld hőfoka állandó és az oda lejutott légköri 
csapadék, ha egy ideig ott vesztegel, az uralkodó egyenletes 
hőfokkal jön fel.

Lejebb ezen ponttól a Föld saját melegével bír, és az bizo
nyos mélységben már egy egész fokkal nagyobb mint az, meiy- 
nél azt először találtuk állandónak. Ezen állandó hőfok közel 
ugyanaz, mint valamely vidék körlégi hőfokának évi átlaga.

a) A gödi magas Dunapart forrásai.

A kérdést Göd környéke dunaparti forrásaira nézve csak 
úgy lehetett eldönteni, hogy azok hőfokának rendszeres méré
sére vállalkoztam. Ezen méréseknél csakhamar kitűnt, hogy 
bizonyos források úgy szólván napról-napra változtatták hő
fokukat, de másrészt vízmennyiségüket is. Ezekről itt részle
tesen többé nem is szólok, hanem csak olyanokról, melyek 12 
hónapi mérés alapján közel egyenleteseknek bizonyultak be, 
és így oly homothermákDak vehetők, melyek közös medenczé- 
böl folynak ki.

A kiszemelt források a gödi magas parton folynak le a 
Dunába, de nem mind vannak közvetlenül a magas parton, 
némelyek bellebb fakadnak, ez által kezdetben kevésbbé tűn
nek fel, de közelebb vizsgálva azért ugyanazon forráscsoport 
tagjainak válnak be. A mellékelt (I) táblázat mutatja a hőfoki 
viszonyok tanulmányozására szolgáló forrásokat topográfiái

1*
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Ï. A gödi d u n a p a rt felszökő v izeinek hőfoki viszonyai.

1 8 8 4 1 8 8 5
Ápril Szept. Okt. Nov. Decz. Jan. Febr. Már ez. Ápril Május Junius Aug.

G öd

Puky-forrás .......... 1 1 °9 11°8

• • . 

11°3 11 °2 10°5 ll°e

■

ll°i

Arany-forrás, kő-medenczés — 12°6 — — — ll°e 1 1 °8 11°8 11°в 1 1 °5 11°0 —

« « zuhogós — 12°s — — — 12°4 1 1 °8 — 12°4 11°5 —

« « nagy forrás, é j szaki ág — 12°4 — 13°ü — 1 1 °8 11°8 12°i 12°a 12°i —

« « « « keleti ág — 13°4 — 13°0 — — 10°8 10°o 10°e 1 1°4 11°» —

D u n a k esz i

Éjszaki határ, Csurgó, keleti ág . __ 11°3 1 3°2 13°ü 13°H 11°5 ll°e 12°r, 13°ü 12°r,

« « « déli ág___ 1 1 °2 — — — — — 12°o — 1 1 °2 ll°s 12°u —
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sorban, kezdve a legéjszakibbal és végezve a már Dunakeszi 
határba tartozó legdélibb fekvésűvel. Megjegyzendő, hogy a 
legéjszakibb, mely Puky-forrás néven szerepel, minthogy Puky 
úr telkén van, nem a parton, hanem a parttól keletnek menő 
kis völgyecskének felső végén fakad. Lefolyásában egy tavat 
csináltak belőle a parkban, melyen ladikáznak. Magát a forrást 
kitűnő ivóvíz gyanánt használják, noha az távolról sincs oly 
tisztán tartva, mint kellene, és mint egy ilyen természeti kincs 
megérdemelné.

Ez után vettem két forrást közvetlenül a magas parton 
Arany László úr telkén, mely a mellékelt térképen Adelházának 
van nevezve. Azóta új birtokosa van, dr. Floch Henrik. Az 
éjszakibb az, mely kőlap által mesterségesen egy medenczévé 
van feltorlaszolva, s a kőben csinált lyukon foly el vizének tete
mes része, hol azt felfogni és mérni kényelmes. Van azután egy 
nagyobb forrás, melyet Zuhogósnak nevezek, mivel a vízneni- 
eresztő réteg tetején gyönyörű kavics-rétegből tör elő és nagy 
esése lévén, bizonyos morajjal siet a Duna felé.

A régibb jelentéseimben úgy jelzett Arany nagy forrása az 
adelházi birtok déli részén van. A Dunaparton egész kis patak 
ömlik kavicsos fenéken kristálytiszta vízzel, de ez itt nem mé
résre való, mert ez csak a lefolyás. A forrást jó messze benn 
és tetemes magasságban kell keresni, de annál tanulságosabb. 
Ezen kis patak két forrásnak egyesülése, melyek közül egyik az 
éjszaki ágnak van mondva, másik keletinek. Ezek nem is igen 
közel vannak egymáshoz, sőt az éjszaki maga van Göd határá
ban, a keleti már Dunakesziben fakad, de csak hamar vissza
csap a folyásában a gödi határba. Ezen keleti forrás közelebb 
van az országú thoz, mint a Dunához.

Ezen két forrás fő nevezetessége azok magas helyzete a 
gödi fensíkon először, és másodszor daczára e magas helyzet
nek jól kivenni, hogy függélyesen nyomatnak fel. Az éj szaki 
forrás (magassága Vogler úr szerint a Duna 0° felett 1 P20 méter) 
egy kis medenczében 8 felszökő vízsugárt mutat, melyek mind
egyike tiszta durva homokot lökdös fel és élénk játékával szem- 
kecsegtető látványt nyújt, A keleti még magasabb helyen fakad 
fel, ennek magassága a Duna 0° felett 12’21 méter. Némely 
hónapban a növényzet oly buja ezen források medenczéje
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körül, hogy lehetetlen volt oda férni és a hőfok mérését 
megtenni.

Dunakeszi északi határán közel Gödhöz van a legdélibb 
nagyobb forrás, mely a gödi Dunapart forrásaihoz veendő. 
Ez szinten hosszabb árokból foly a Dunába, mely a diluviál 
homok-fensikba vágódott be és épen úgy közelebb van a felső 
vége keletnek az országúihoz, mint a Dunához. A helységben 
ezen nagy forrásnak «Csurgó« a szokásos neve. Az hasonlókep 
több forrásnak egyesülése. Azok között legnevezetesebb a leg
felső, melyet keleti ágnak mondok, és utánna alig csak vagy 
4 méterrel lejebb az árok deli vagy bal oldalán van a másik, 
mely szép kavics-rétegből élénken tör elő.

А II. táblázatban a talajfuratások I. száma ezen forrás 
mellett volt megtéve, hogy annak geológiai viszonyairól kapjunk 
felvilágosítást. Ebből kivehető, hogy a vízhatlan altalaj már d*50 
méter melységben kezdődik, abba történt a fúrás 3*50 méter 
mélységre, de változás nem állott be. A viz-eresztő diluviál 
kavics vastagsága itt nem nagy, csak 2 méternek vehető.

Ha már most a (I) táblázatban kimutatott 47 hőfok határo
zást nézzük, arról győződünk meg, hogy ezen forráscsoport 
átlagos hőfoka \2° C. körül van, ez az, a melylyel a víz átlago
san kifoly, daczára azon kezdetleges állapotnak, melyben azt 
találjuk, és a mely kis gondozás mellett, mely a hó és esővíz 
oda jutását gátolná, bizonyára a 13° C. fokot elérné, mit né
mely forrás olykor csakugyan mutatott.

A források bővebb megismerése szempontjából azonban 
meg sokkal több adat is lett gyűjtve, a melyek közül néhány 
érdekesebbet itt felemlíteni szükségesnek tartok.

Hint tagja a Budapest főváros talajfuratási bizottságának, 
ajánlottam, hogy vizsgáljuk meg a rétegviszonyokat a Duna
keszi és a szomszéd gödi nagy forrás között levő tájon. W ein 
vízvezetéki igazgató és Vogler úr társaságában meghatároztuk 
a (YHL számú) fúrólyukat. A fúrást azután Vogler úr vezette a 
következő eredménynyel.

A fúrólyuk felülete 16*61 méter a Duna sempontja felett 
a lánczhidnál. Felülről le Homok és Negyedkori Kavics tartott 
le vagy 6 méterig, azután jött a forrásvíz, mely kavicson szivá
rog le a Dunába. Alatta folyvást az agyagos és kövecses víz-
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nemeresztő réteg tartott oly melységig, hogy ott összesen 46*61 
méterre lehatolván, a fúrást abba hagytuk, mert más pontot 
szemeltem ki íölebb éjszaknak arra, hogy a víznemeresztő réte
gen tán áthatolva annak vastagságáról meggyőződjünk.

A fúrás tartott 1884 nov. 6-tól deczember 5-ig. Ezen idő 
alatt a forrásvíz hőfoki viszonyait Vogler úr gondosan észlelte.

Az elfolyó forrásvíz hőfokát mérte naponkint nov. 10. és 
decz. 5-ke között. Az ingadozás volt 1D30—13‘8° C. között. 
Az általa eszközölt 26 mérésnek átlaga 12'0° C.

A lég hőfoka 1884 nov. 6—20. között +  6 és — D90 C. 
között változott. Nov. 20-tól kezdve tetemes hideg volt, lement 
22-én —8° C.-ra. Deczember 1—5. szintén hideg volt —4*4° 
és —2*5° között. ADunavíz ezen egész egy hónap alatt (nov. 6. 
és decz. 5.) egyenletesen alászállva volt +7*6°—0 6° C.

b) Dunakeszi, Göd, Sződ, és Rátót forrásainak hőfoki 
viszonyai.

A Göd vidékén megkezdett tanulmányozásnak egy ki
kiegészítő folytatása az volt, hogy a fővárosi talajfuratási bizott
ság beleegyezésével Vogler úr mint mérnök rendelkezésemre 
volt bocsátva furatásokra és a forrásvíz mennyiségének meg
határozására. Itt táblázatosán (II) adom azon eredményeket, 
melyeket 1884—1885 folytán kapott azon megjegyzéssel, hogy 
ellenőrző hőfok-határozásokat én is tettem, néha több alkalom
mal, úgy, hogy ezen hőfoki mérések is mind olyan fúrólyukakra 
vagy kutakra vonatkoznak, melyek vize nagyobb mélységből 
felfakadó homothermának tekinthető. Közlöm az eredményt 
Vogler úr összeállítása szerint,*) ki ezen számokat a nagy tér
képbe ( 1 : 25,000) beírta, tehát meghatározott és feltalálható 
pontokra vonatkoznak.

Az I. előbbi táblázaton már említett források némelyike 
itt vagy közvetlenül újból előfordul, vagy annak legközelebbi 
szomszédságában van a fúrólyuk, mi annyiból fontos és érde
kes, mert a mellett szól, hogy a fúrólyukból kifakadó víz ugyan
azon mély medencze kifolyásának tekinthető s e kifolyás nem-

*) 1886. május 22-én adta át.
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Fúrólyuk

száma

A Duna-sempont felett a budapesti 
lánczliíduál méterben Az egész 

fúrólyuk

Vízállás 
a fúrólyuk-

Celsius-fokban
a

kavics és homok
fúrólyuk
mélysége

víz lég Kelte J e g y z e t
földszin

kezdődik végződik
mélysége 0° felett hőmér-

séke
hőm ér- 

séke

I -I- 12-17 +  11-62 + 9-69 — 3-50 15-67 4- 11-79 11-3 16-3 9/IV 1884 Dunakeszi legelő, felső 
forrás

II +  11-49 +  11-39 + 8-29 — M l 12-60 +  11-46 11-2 9-3 12/1V 1884 Dunakeszi legelő, alsó 
forrás

III -I- 13-4-8 4- 11-18 + 9-02 4- 3-82 9-66 4- 11-62 1 1 3 11-9 19/ IV 1884 Dunakeszi kápolna alatti 
forrás

IV +  14-33 4- 14-83 + 5-78 4- 2-68 11 -65 4- 12-68 10-0 11-9 19/IV 1884 Dunakeszi délolclali forrás

V +  13-88 4- 13-88 6.72 4- 5-75 8-13 4- 12-58 10-0 15-0 25/IV 1884 Dunakeszi káposztás kert

VI -I- 11-60 4- 11-60 + 5-55 — 1-67 13-27 +  11-80 1 1 3 15-0 25/IV 1884 Dunakeszi falusi tónál

VII -b !)-09 4- 3-97 — 4-01 — 4-80 13-89 4- 7-89 10 3 15-3 30/IV 1884 Dunakeszi keresztnél, a 
déli oldalon

VIII +  16-61 4- 16-61 4- 10-92 — 30-00 46-61 4- 12-02 11-9 3-8 17/XI 1884 Dunakeszi dűlőn a duna- 
partnál

IX -f 14-92 4- 14-92 + 9-05 — 56-10 71-02 4- 10-50 12 2 21-3 17/VI 1885 Göd, Arany-féle telken

X +  9-92 4- 9.42 + 8-77 4- 7-85 2-07 +  9-19 — 28-8 13/VII 1885 Göd, Arany-féle telken

XI +  12-29 4- 8-77 + 4-37 4- 3-37 9-20 +  10-43 11-0 29-7 7/V III1885 Puky-forrás
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XII 4- 15-07 — +  8-27 4- 7-77 7-30

XIII 4 - 13-95 4- 11-18 4- 9-'8 4- 8-98 4-97

XIV +  8-62 4- 7-70 4- 7-20 4- 6-00 2-62

XV +  18-45 4- 7-40 4- 2-27 4- 1-70 16-75

XVI +  14-98 +  12-18 -f 9-61 — 5-07 20-25

XVII -f 19-48 4- 9-71 4-  6-02 — 0-72 20-20

XVIII 4- 1514 4 - 12-52 4  6-58 — 0-39 15-50

XIX +  15-20 4- 12-20 4- 9-13 4- 7-80 7-40

XX 4- 14-46 4- 8-90 4- 3-58 4- 1-06 13 40

XXI 4- 15-15 +  11-55 4- 4-30 4- 3-05 12-10

XXII 4- 28-51 4- 26-41 +  12-88 4- 8-00 20-51

XXIII 4- 35-13 4- 33-70 4- 20-82 4- 13-80 21-33

XXIV 4- 44-80 4-42-13 +  38 50 +  18-30 26-50

XXV 4- 43-83 4- 40-83 4- 27-89 +  25-13 18 70

XXVI 4- 13-08 4- 12-23 4- 11-53 4- 11-08 2-00

XXVII 4- 29-91 -f 27-34 4- 10-00 4- 9-34 20-57

4- 12-44 1 3 0
1

25-0 8/V il i  1885 Pnky-kút

4- 11-78 12 5 16-0 10/V III1885 Göd, Arany-féle telken

— 1 — — Göd, Arany-féle telken

4- 17-50 13 0 20-8 21/V III1885 Sződi dűlőn Homok-knt

+  15-07 12-0 22-5 29/V III1885 Sződ, Török kút

4- 18-89 12 7 21-0 3/IX 1885 Ilka puszta, gr. Szapáry- 
kútnál

4- 15-04 1 2 0 19-5 11/IX 1885 Ilka puszta, gr. Szapáry- 
forrás

4- 14-70 12 2 2S-0 17/IX 1885 Ilka puszta

4- 14-46 12 5 27-0 19/1X 1885 Ilka puszta, ároknál

4- 15-07 1 2 8 29-0 26/1X 1885 Göd, Puszta Göd

4- 27-65 13 8 21-0 7/X 1885 Sződ, Vercbélyi

4- 34-83 1 2 0 14-0 17/X 1885 Rátét

4- 4476 12 0 9-0 28/X 1885 Kis-Szt. Miklós

4- 43-83 1 2 0 16-0 9/XI 1885 Rátóti dűlőn, Vigyázó 
pusztán

4- 12-41 — — 5/X 1S85 Verebély puszta

4- 13-62 1 1 2 23-8 9/VI 1 884 Dunakeszi templom-kút- 
uál.
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csak a gödi magas parton, hanem éjszakra a sződ-rátóti völgy 
halpartján is mutatkozik, valamint másrészt a Dunakeszi fen- 
sik egészen más táján is, mint a melyről eddig volt szó, t. i. a 
fensik délnyugati sarkán, és ott két irányban, a saroktól a 
Dunával parallel vonalban és ugyanazon saroktól keleti irány
ban menve, bol a talaj furatások alkalmával a bőfok többször 
ismételt meghatározására is kiterjedt a figyelem, s a mely meg
határozás eredményének megszilárdítása czéljából magam is 
tettem ellenőrző határozásokat különböző időben azon ered
ménynyel, hogy ezen forráscsoportnál is kiválaszthatom azokat, 
melyek csak beterothermák, és azokat, melyek a bomotbermák 
sorába vehetők fel.

ci Hőfoki viszonyok a fóthi medenczében.

A Göd és Dunakeszi forrásokon kívül Fúth medenczéjeben 
is ismeretes egy-két forrás hőfoka, ha kevés is az adat, de 
szemben a göd-dunakesziekkel tájékozást ezek is szolgáltat
hatnak.

A P és M  fúrólyuk adatait Vogler úrtól kaptam, míg az azok
hoz igen közel eső Allagi pusztai források mérését én eszközöl
tem. Ezen utóbbi kettőnél a különbséget a medenczés és szabad 
forrás között kiemelem, tekintve, hogy szembeszökőleg van kis 
különbség a hőfokban, noha a távolság alig több nehány mé
ternél. Azon forrás, mely egy medenczeben van felfogva, s a 
melynél kénytelenek vagyunk a medencze vizének hőfokát 
merni, vagy kisebb, vagy nagyobb hőfokot mutat (az évszak 
szerint), mint mellette egy olyan forrás, mely szabadon foly el 
és így mérhetjük a hőfokot.

P  fúrólyuk (36. szám) a fóthi park közelében. A földszín 
magassága a Duna 0° pontja felett (a budapesti lánczhíd- 
nálH-^2’38 m. Három rétegű víz mutatkozott : a felső az alluviál 
homokos anyagon keresztül csergedez s ennek hőfoka közel a 
felülethez +  P5° C., 1884. január 31., midőn a lég hőfoka 
+  2*7 ° C. volt; lejebb a hőfok emelkedett. Az alluviál homokos 
agyag alatt közvetlenül -f- 9-4° C. és ez alatt a tiszta diluviál 
kavicsban -(- 10*6° állandóan merve 1884. február 3—6 
naponkint.
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M  fúrólyuk (33. szám) az Allagi pusztán. Magasság a 
Duna 0° pontja felett +  19*63 meter. A fúrólyuk felső vizének 
hőfoka (1884. január 8.) +  8° C., a levegőé 6*3°. Keresztül 
hatolva az alluviál agyagon, melyen turfa is van, jön a diluviál 
kavics, abban a víz hőfoka állandóan +  10*6° С. 188Ф január 
9—10 mérve. Le fúrtak 8 meter mélységig.

Én 1885. február 1. voltam ott az M  fúrólyuk közelében, 
megmérvén azon szép forrás hőfokát, mely egy hengerded me- 
denczevel van ellátva s az kővel van kirakva, úgy mint nagy
ban a kútaknál szokás tenni. A felnyomuló víz annyi erővel bír, 
hogy a kőszegély tetején foly el. Hőfoka 9*5° C. ; a levegőé 
+  5-3° C.

Ugyanezen befogott forrás hőfokát két hónappal későbben 
(1885. ápril 19.) mértem, a víz hőfoka 9*á° C.

Mellette vagy 1*5 meterrel tovább M  jegyű fúrólyuk felé 
fakad fel egy tiszta szép forrás, mely nincs befogva és így rne- 
dencze nélkül lehetett hőfokát megmérni, mi előre gyanítható- 
lag valamivel magasabb. A mérés egyikét tettem 1885. február 
1-én, akkor a forrásvíz hőfoka 10° C. ; másikát 1885. ápril 19., 
a víz hőfoka ekkor 9‘4° C. volt.

A fóthi medencze lapályának forrásai alacsonyabb hőfokot 
mutatnak, mint a göd-dunakeszi magas partiak ugyanazon idő
ben mérve, de azért szintén tetemesen magasabbat és sokkal 
egyenletesebbet, mint január, február és áprilban a felületi 
vizekben találni szoktunk, úgy hogy már ezek is megközelítik a 
homothermákat, miként azt a Pés M fúrólyukban történt hőfoki 
mérések feltenni engedik.*)

A katonai térképen azon a tájon, melyen a P  és M  fúrólyuk 
és a két forrás van, be van nyomva ez a szó «Büdös kút», nem tudom 
mire vonatkozik, mert ezen források vize kitűnő, azért is gondozzák 
úgy. Tán van az allagi pusztán valami kút, melyre ezen elnevezés reá 
illik, de a felfakadó vagy fúrás által elért vizekre nem alkalmaznató.
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IL

Göd s Dunakeszi vízmedenczéjének geológiai 
viszonyai.

A hidrografiai viszonyok behatóbb tárgyalása lényegesen 
megkívánja, hogy a vidék geológiai szerkezetével jöjjünk tisz
tába, ennélfogva legelőször is a kőzetekkel, azután a szerkezeti, 
és úgy végre szorosabban a hidrografiai viszonyokkal fogunk 
foglalkozni.

a) A kőzetek.

Azon a tetemes nagy kiterjedésű területen, melyet a szó
ban levő források vízkörnyékének lehet tartani, előfordúl kétféle 
trahit, mint eruptiv kőzet, melynek tehát a domborzati viszonyok 
alakításában aktiv szerepe volt ; továbbá nagy sora a harmad
kori tengeri képződményeknek réteges kőzet alakjában, melye
ken az eruptiv kőzetek hatása oly tanulságosan tükrözi magát 
vissza; ezeket végre a negyedkori kavicsréteg meg homok 
borítja, melynek mélyedményébe itt-ott alluviál agyag meg 
homok terül el.

Eruptiv. Piroxen-trahit. Riolit.
Neogen. Alsó mediterrán agyag, homok.

Felső mediterrán kavics, durvamész.
Pontusi emelet : Congeria-réteg.

Diluviál. Riolitos agyag. Kavics. Homok. Lösz.
Alluviál. Agyag. Homok.

Trahit. — A Piroxentrahit *) a csörögi dombgerinczet 
képezi s éjszakról a legkiválóbb határa ezen medenczének. 
Hasonló trahit nyugaton a Duna jobb partján van s le tart 
Szent-Endréig. Keletre legközelebb némi jelentkezése van Fóth

*) Volt idő, midőn, ezen fekete sűrű kőzetet törecsekben fejtették 
útcsinálásra. Minthogy azonban felületi tömege meglehetősen mállásnak 
van indulva, abba hagyták. Belsejében azonban nem nehéz olyan ép 
darabokat találni, melyekből vékony csiszolatot is jól lehet készíteni.



hegységében, a hol a szolok némelyikében annak fekete lika- 
csos salakjait egykor szálban láttam, de aztán földdel meghor- 
datván, ma már szabadon nem áll. Vannak azonban eruptiv 
törmelékei, valamint tufái rétegekben Fóthon és Mogyoródon, 
melyek már magukban is valószínűvé teszik, hogy nem nagy 
mélységben a föld színe alatt megtalálható. Kissé tovább К és 
ÉK-re Ecskendnél, Tót Györknél, Püspök-Hatvaninál stb. erő
sen lép föl és aztán a Cserhát dombvidékén sok helyt találni, 
honnét aztán keletnek tartva, átcsap a Mátrába.

Páolit. — Fóth, Mogyoród és Csömör környékén van még 
Biotit-quarctrahit is, mint Kiolit, csekély mennyiségben és igen 
roncsolt állapotban. Ez a legrégibb trahitfaj, ennek módosítá
sához hozzájárult nagyban először is a Piroxentrahit, mely 
azon keresztül tört, de másodszor a jégkorszak alatt a mozgó 
jégtömegek, melyek abból igen érdekes réteget készítettek, 
melyről alább lesz szó.

A fóth-dunakeszi medenczének keretét tehát keletről, 
éjszakról és nyugatról Trahit képezi, a mi minden réteges kőze
ten keresztül hatolva jutott a felületre, de ezen felnyomulásnál 
a nálánál régibb réteges kőzeteket helyenkint fel is emelte, úgy 
hogy ezek a trahitsziklacsúcstól annak töve felé haladva, a 
hegylejttel menő településsel olykor meg is találhatók.

A Piroxentrahit korára nézve itt nevezetes adat van, a 
mennyiben a gödi magas Dunaparton az alsó mediterrán réte
geken conform településsel nyugvó Congeria-réteg ugyanazon 
emelkedésban részesült, melyet az alsó mediterrán rétegeknél 
Csörögön láthatólag a Piroxentrahit idézett elő, de a mi nem
csak itt ismeretes, hanem kissé tovább ejszak-keletre, Tót- 
Györkön, hol az ottani bazaltküllemű Piroxentrahitnál is ész
leltem, hogy nemcsak emelte a Congeria rétegeket, de helyen
kint ezek hátán terült el.*) Vannak tehát a Piroxentrahitnak 
oly tagjai, melyek eruptioja ugyanazon időszakban ment vég-
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*) Pest-Buda környékének földtani leírása. Természettudományi 
pályamunka, kiadta a m. tud. Akadémia. 1868. Akkor (az 55. lapon) 
Bazaltnak tarto ttuk , de most mindazon helyek vulkáni kőzetéről azt 
írhatom , hogy Piroxen-trahit. Azon a vidéken valódi Bazalt, melyet 
Olivin jellemezve, nincs.
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bez, mint a Bazaltoké, mig más tagjai a Piroxentrahitnak a 
Bazaltnál régibbek lehetnek.

Alsó mediterrán. — Vácz környékén, de különösen a 
Csörögi hegyen igen jól feltárva látható, hogy az ú. n. anomia- 
homok azon legrégibb üledékes kőzet, melyet a Piroxentrahit 
magával felemelt, s az ekkor támadt repedésén feltódult úgy, 
hogy az most a csörögi dombgerincz legmagasabb vonalát nagy
részt képezi. A jelleges Anomia costata kagyló elég gyakori 
benne, úg37 hogy ezen geológiai emelet már a bécsi geologok 
felvétele alkalmával Böckh J. igazgató úr által lett meg
állapítva.

Az anomia-homok a csörögi hegy oldalában növény
lenyomatokat is tartalmaz meglehetős mennyiségben, magam 
is gyűjtöttem nehány példányt, de úgy vagyok értesülve, hogy 
egy nagyobb kőfejtés alkalmával többet találtak, s azok Buda
pesten a m. nemzeti múzeum gyűjteményébe jöttek.

Az anomia-homok talajon vannak a csörögi gerinez déli 
oldalán a szőlők, de a homok erősen van agyaggal keveredve. 
Lenn a sződ-rátóti völgyben alluviál-agyag s részben alluviál- 
homok képezvén a felszínt, az anomia-homokról nem kapunk 
felvilágosítást. Annál jobban voltam meglepve, midőn Gödön, 
szemközt a gödi sziget éjszaki csúcsával a magas part alakítá
sában ismét az Alsó-Mediterrán ezen kőzetével találkoztam. Itt 
a települést jól meg lehetett határozni s az egészen egybe vág a 
Csörög domb vulkáni kőzete gerinczének vonalával, azaz a dűlés 
DDNy-i 20° alatt. Ebből tehát következtetni lehet, hogy a felü
leti lerakodások alatt a gödi puszta fensíkjának éjszaki oldalá
tól egész a Csörögi dombig az alapot szakadatlanúl az anomia- 
homok képezi, melyet legfölebb az ilyenkor szokásos vetődések 
szakítanak meg.

A Duna balpartján a gödi magas partot legnagyobb részt ké
pezi, kezdve a Kiss Pál birtokon a régi szeszgyártól szakadatlanúl 
lefelé a dr. Floch (az előtt Arany László)-fele birtoknak csak
nem végéig tart s csak annak déli végén levő nagy forrás előtt 
látszik annyiból megszűnni, hogy itt a felső homok és kavics
réteg alá merül. Ezen a birtokon abból egykor (Dezseőfly) téglát is 
készítettek, annyira agyagos a kőzet. Azonbau nemcsak a Duna 
magas partján van feltárva, hanem onnét keletnek bekanya



GÖD KÖRNYÉKE FORRÁSAINAK GEOL. S HIDR. VISZONYAI. 15

rodva a felület magaslatait is képezi. A nevezett clr. Floch-féle 
birtok éjszaki részén igen jó alkalmam volt meggyőződni annak 
tetemes vastagságáról egy fúrás alkalmával, melylyel 71 méter 
mélységre jutottunk le, a nélkül, hogy keresztül hatoltunk volna 
rajta. Ezen egész mélységben víz nem fakadott fel belőle, noha 
a fúrás által a Duna 0° pontja alá 5G m.-rel jöttünk. A változatos
ság az volt, hogy kétszer kemény homokkőtáblán kellett keresz
tül hatolni, ugyanazon, mely a Dunaparton is látható Kiss Pál 
úr birtokán; másodszor, hogy az alsó kemény réteg alatt barna
szén-ér fordúlt elő, de nagyon jelentéktelen minőséggel és 
mennyiséggel. (IX. szám a II. táblázatban 8. ].).

Ez volt azon éjszakibb pont, melynél ezen vízhatlan kőzet 
vastagságáról akartam meggyőződni s azért tartottam ezt alkal
masabbnak, mint a VIII. számú fúrólyuknál, mert itt az magas
latot képezve, mint felső réteg fordul elő.

Helyenkint a Dunaparton sok kövület látható benne : egy 
helyen a dr. Floch-féle birtok forrásdús partján közvetlenül az 
egyik forrás lezuhanásánál, hol oly kétségtelenül győződhetünk 
meg, hogy az állandó hőfokú forrás az ezen anomia-anyag 
hátán elterülő kavicsrétegböl foly ki; van másrészt a Floch- 
birtok legészakibb részén (Puky telkétől is éjszakra) a kis feny
ves ligeten felül egy elhagyott mészkemenczétől vagy 50 mé
terre egy alsóbb lejtfokos területen nagy feltárás, mert egykor 
itt téglagödör volt ; azonban mindezeket felülmúlja egy mélyebb, 
szint a szeszgyár alatt, a Dunapart legalacsonyabb részén, mely
hez csak alacsony vízálláskor juthatni, a gödi sziget éj szaki 
csúcsa alatt vagy 100 meterrel. A kékes-szürke homokos agyag
ban, részben igen jól megtartva, Szontagh Tamás tanársegéd 
és Szádeczky Gyula urak a következő fajokat gyűjtötték :

Cerithium mar g árit ace um. Brocc.
Turritellák, Pleurotoma.
Cardium cingulatum Gldf.
Venus, Cgtherea, Tapes, Teliina, Corbula, Pectunculvs 

(a kemény homokkő-táblában).
Anomia costata Brocc. igen nagy mennviségben s jó álla

potban egy lazább homokos rétegben.
Ezen alsó mediterrán felett a Congeria nyoma látható egy 

Cardium által jelezve, a rétegek vékonyak, erősen össze van-
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пак nyomva, a település coníorm az alsó mediterrán rétege
kével.

Ugyanezen a tájon szintén már a Kiss Pál-féle birtokon a 
Dunapart legalsó táján vagy 80 lépés hosszában van egy fel
tárás igen tisztán kivehető vetődéssel, melyről az 1. ábrát 
készítettem.

Dunapart-Gödön, Kiss Pál birtokán.

a) Gyepes föld a lejtön és a felületen.
b) Osztriga-pad.
c) Vetődési vonal.
d) Palás márga.
ej Agyagos homok (alsó mediterrán).
f )  Kemény homokkőtábla (Pectunculus).

Ugyanezen alsó mediterrán agyagot, mint a diluviál homok 
altalaját, megtaláltuk beljebb keletfelé, a gödi fensíkon, a gróf 
Szapáryféle birtokon, a XYII. számú fúrólyuknál, a fúró a kékes 
agyaggal osztriga-törmeléket is hozott fel.

Még tovább a dunakeszi fens:k hátán azt feltenni engedi 
egy mély kút, melyet egykor Grassalkovich herczegnek egy belga 
herezeg (Montléart) bérlője csináltatott Párisból hozatott mér
nök vezetése mellett, nagy költséggel. A nép a franczia kútnak 
nevezte. Czélt azonban nem értek vele, mert alig volt egy kévés 
viz a fenekén. Ennek folytán elhanyagolták, végre betemet
tek, úgy hogy most egy dűlő út vezet fölötte. A helyet pon
tosan megmutatni senki sem tudta azok közül, kikhez for
dultam.

Hogy itt ezen alsó mediterrán réteg felnyomulását teszem 
fel, a melyben azután hasztalanúl kerestek vizet, minek a 
duuakeszi fensík tetemes részén valóban hijjában vannak, 
meggyőződéssé válik az által, hogy Rátóton Vigyázó úr parkjá
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nak ösvényeire oly porondot hordanak a dunakeszi fensík 
éjszaki szomszédos részéből, melyben felette sok az Anoinia, 
azonkívül Osztriga, Cerithium stb., a hömpölyök : Quarcz, Gra
nit, Gneisz, Csillámpala, de Trahit nincs.

Szóval az alsó mediterrán víz-nemeresztö kavicsos és kis 
rétegenkint homokos agyag hullámos felülettel bir, és az a 
dunakeszi diluviál kavics képezte fensík hátán a rátóti puszta 
területén a felületre is feljön és láthatólág szerepel úgy, mint 
az alanti vizek szétválasztó]a a sződ-rátóti és a fóthi völgyek 
között.

Felső mediterrán. — A felső mediterrán két facies-sel 
jelenik meg: mint kavics és homok, melyben kövületeket s 
többi között korallokat is lehet találni, ennek vastagsága helyen- 
kint igen tetemes; de megvan mint likacsos, ú. n. durva
mészkő a Lajt>imész-nek megfelelőleg, s mint ilyen képezi a 
fóthi Somlyót (284 m.), valamint ettől nyugatra a Kőhegy csú
csát (243 m.) Imreháza pusztán. A csomádi szőlőkben is jól ki 
van fejlődve.

Ezen tengeri képződmény egy rétegében Mogyoródon fel
tűnő mennyiségben vannak spongia tűk, melyek a saját érzés 
által már előre elárulják magukat, a mint kézbe veszszíik.

Pontusi emelet. — A Congeria-rétegek, ha nem is nagy 
kiterjedésben, de a fiatal harmadkori rétegeket érdekesen kiegé
szítve fordulnak elő. Mogyoród és Fóth nyugati lejtőjén néhány 
foltot képeznek, miként az az eddigi geológiai térképen is ki 
van tüntetve. Megtaláltam azonban a gödi fensík meredek 
partjái is a Duna mellett, hol vékony, de szilárd rétegekben az 
alsó mediterrán rétegen conform településben van, vagy is 
szintér passziv részt vett a felemelkedésben, melyet a csörögi 
Piroxentrahit idézett elő. Néhány jellemző kövületet ismert fel 
benne Lóczy ur.

Diluvium. — Felette nagy szerep jutott a diluviál kőzetek
nek s azok hidrografiai tekintetben két ellentétes hatást gya
korolnak : a felső szakasz kavics és homokból áll s a vízgyűjtő 
a felületen, vízeresztő és víztisztító le az alsó határa felé ; míg

2M . T . AK. É R T . A TER M É SZ E T T U D . KÖ RÉBŐ L. 1 8 8 7 .  X V II. K . 1 .  SZ.
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az alsó szakaszt helyenkint egy víz-nemeresztő riolitos agyag 
képezi. Lássuk előbb ezt.

R i o l i t o s  agyag .  Sajátszerü viz-nem-bocsátó altalaj 
mutatkozott a káposztásmegyeri s dunakeszi vonalon a fóthi 
medenczében a fúrásoknál. Színe kékes-szürke, olykor a zöldesbe 
hajolva; képlékenysége nem nagy, keverékrésze között feltűnő 
mennyiségben Biotit pikkelyek, üveges quarczszemek, valamint 
mállott Földpát mutatkoznak, de kövületet nem tartalmaz. Te
hát egészen más, mint a melyhez Budapest közelebbi környékén 
voltunk szokva, bol a vízhatlan altalaj a legtöbb esetben a kis- 
czelli Tályag, melyhez a fóthi medencze szóban levő altalaja 
csak első tekintetre hasonlít.

Felületi alakulata a számos talajfurás tanúsága szerint me- 
denczeszerű. Megindul keleten Fóth s Mogyoród hegysége olda
lán, s a Duna felé lejt oly módon, hogy Káposztás-Megyer és 
Dunakeszi felületi völgyeletének megfelelőleg legmélyebben itt 
találni, míg délre Káposztás-Megyer felé a Duna vonalán esz
közölt fúrások szerint emelkedik a nélkül azonban, hogy itt 
egészen a felületre jönne; emelkedik éjszaknak Dunakeszi felé 
is, de itt már egészen kiékül. Csak ezen egy medenczében lép 
fel; délre a Rákos medenczéjében nincs meg, épen úgy hiányzik 
éjszakra Göd felé és épen így nincs meg még tovább éjszaknak 
Dunakeszitől a sződ-rátóti medenczében.*) A talajvízi furatások 
azt derítették ki, hogy a felülettől lefelé legmélyebb horpadása 
6-87 méter a Duna 0° alatt, s ez közel a Dunaparthoz van a fóthi 
völgy kiszélesedő torkolatánál Káposztás-Megyer és Dunakeszi 
között vagy 600 méterrel éjszakra a Wein által tervezett szi
vattyú-állomástól.

\  astagságáról nincs biztos tudomásunk. A furatásnál több
ször lett megkísértve rajta keresztül hatolni: 5, 6, 8, 13, sőt van 
egy fúrólyuk a kájjosztás-megyeri Saskorcsma mellett (vagy 
11 kilométer Budapesttől), hol 14 méterre mentek le, de a víz
hatlan réteg látszólag nem változott, és így itt közvetlenül arról 
sem szólhatok, hogy mi következik alatta. Miután azonban Göd 
felé a dunaparti rétegsorozatot vizsgálva, arról lehet meggyő

*)  ̂iz-nem-eresztő agyag van itt is, de az más, t. i. a már leírt 
alsó mediterrán agyag.
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ződni, hogy nemcsak az alsó mediterrán rétegek, de az ezekkel 
conform települést mutató pontusi rétegek is a riolitos agyag ál
tal képezett medenczében terülnek el ; Fóth hegységének oldalán 
pedig a Congeria-rétegek itt-ott szintén meg vannak oly hely
zetben, hogy ezen riolitos agyagot mint azok fedő kőzetét kell 
elhelyezve gondolni, úgy bízvást lehet következtetni, hogy ezen 
riolitos agyag fiatalabb mint a pontusiak és minden oda mutat, 
hogy az a diluvium alsó szakaszát képviseli, minél fogva tehát 
nagyon valószínű, hogy annak a Dunapart felé a feküjét köz
vetlenül a szilárdabb pontusi és alsó mediterrán rétegek képe
zik, és a mély fúrás már ezek anyagába hatolt be. Eredésére 
nézve pedig minden oda mutat, hogy az glaciál hatású, de csak 
lokál képződmény. A fóthi hegyekben lévő nehány Riolit-domb 
törmelékének nyomás alatt véghez ment letolása és elterítése 
által jött létre csak ezen egy völgyben, minthogy a szomszéd 
völgyek felső részén hasonló Riolit-dombok nincsenek. Ezen 
nagy nyomásnak tulajdonítandó az agyagosság és azon sűrűség, 
mely ezen réteget víz-nem-eresztővé teszi.

D i l u v i á l  k a v i c s ,  homok .  Sokkal nagyobb kiter
jedésben találni azon homok- és olykor kavicstömeget, mely 
Budapest és Á ácz között a balparti lejtő területén elhúzódik és 
helyenkint az már szemmel láthatólag is tetemes vastagsággal 
bír, de biztosan a talajfúrások alkalmával kaptuk meg vastag
ságának méreteit. Ide tartoznak a főváros közelében keletre a 
kavicsbányák mind. Azon megjegyzést kell azonban tennem, 
hogy a durva törmelék és hömpöly a diluviál rétegszakasz alsó 
tagját képezi, s az fölfelé homokban végződik, csaknem kivétel 
nélkül.

E homok néhol oly annyira mozgó, hogy hasonlít a futó
homokhoz, de azt meg sem lehet alluviál futó-homoknak tartani, 
t. i. olyannak, melyből a dombot a szél képezte s mely a helyét 
időről-időre változtatja, Tovább nézve egy-egy mogyoró —dió 
nagyságú kavicsot mindigtaláltam benne, úgy hogy azt egy egy
kori diluviál fensík visszamaradott homok-foszlányának tartom.

A homok mozdítását szél által a sződ-rákosi puszta terü
letén helyenkint jól észlelhetni s látni, hogy a homokdomb 
éjszaknyugoti oldala van leginkább megbontva, s az itt leghir
telenebben kopván, egyszersmind legmeredekebb is ; azon kívül

9*
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feltűnő, hogyha valamely homokdombon egy részé a homoknak 
fekete az nem ezen a meredek oldalon van. Az ellenkező vagy 
is a délkeleti oldala ugyanazon dombnak a lankás, mi az ural
kodó éjszaknyugoti szél hatásából magyarázható ki.

Nagy ritkán találni a kavicsban diluviál vastagbőrűek ma
radványát. A mi azonban jellemzi, es a néhol vele érintkező 
neogen kavicstól megkülönböztetni engedi, ennek saját kövü
letein kívül az, hogy a diluviál kavicsban trahit-törmelék fordul 
elő, míg a régibb harmadkori kavicsban eddig nem észleltem. 
A Duna felé a dombok mind ezen diluviál homok vagy kavics
ból állanak, de ha például a sződ-rátót-szadai völgy baloldali 
táján keletre a csomádi hegyek felé felmegyünk, már Rátótnál 
kezdődve a kavics nem diluviál többé, hanem mediterrán, mely
ben quarczkavics a túlnyomó, míg trahit-törmelék semmi sincs.

Ilyen diluviál kavics azon domb is Szentmihály puszta és 
Czinkota határán, melyből azon kavics kerül ki, mely a fővá
rosban mint a maga nemében valami igen jó használtatok. 
Ebben sok az agyag, valószínűleg a ritkásabb Biotit-trabitok 
elmállása által, mert csak a sűrű Piroxen-trahit tartotta fenn 
magát benne felismerhető állapotban. Az agyagtartalomnál 
fogva az útra kiterített kavics-réteg összeáll es egyenes szilárd 
burkolatot ad, ellenkezőleg egyéb kavics-anyaggal, melyben a 
quarcz-hömpöly meg a quarcz-homokszemek között az összetartó 
képességre a körülmények nincsenek meg.

A fővárostól keletre a Kőbányán levő feltárásoknál nem 
ritkán észleltem, hogy a domb tetejéhez igen közel álló magas
latokon is a Congeria-agyag felülete hullámos, és hogy ezen 
hullámokat nagy hömpölyök töltik ki, melyek túlnyomólag 
ugyan Quarcz és egyéb régi kőzet, de van közötte Biotit- és 
Piroxen-trahit is. A hömpölyök ezen feltolását oly magasla
tokra, a minő csak Kőbányán is látható másnak, mint egy álta
lánosabb jég-áramlatnak tulajdonítani alig lehet, ennél fogva 
a homok- és kavicsrétegek képződését ok van a glaciál kor
szakba tenni, mert csak a jégtábla nyomása azon tényező, mely 
kavics-hömpölyöket magasra torlaszolni képes.

Lösz .  Előfordul a hegység felé keletre, nevezetesen 
Fóthon a Somlyó felé a Lösz is mint egyike a diluviál képződ
ményeknek. Ámbár vastagsága 3—5 méter, de kiterjedése ezen
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R tájon nem nagy és így szereplése sem jelentékeny. Meg
jegyzendő, bogy altalaja homok és kavics, mi aztán a Duna 
fele lejtve szakadatlanul tart. A Löszt Fóthon itt-ott barnás 
homok fedi néha 1 méter vastagon.

Alluviál agyag. — A Káposztásmegyer, Fóth s Dunakeszi 
határában elterülő alsíkon jelentékeny területet fog be egy allu- 
viál agyag, mely a legnagyobb depresszió fenekén terül el, és 
nemcsak ezen településnél, bánéin szerves zárványainál fogva 
is mint mostkori képződmény ismerhető fel. A talajfúrásnál a 
a lapályon csaknem mindig mutatkozott közvetlenül a tele- 
vény alatt, mint a homok- és kavics-réteg fedője ; a homok
dombok tetején hiányzik, de onnét leereszkedve a lapály felé 
csakhamar reá büki ununk, eleinte vékony, később vastagabb 
lesz, alsó határa hullámos, a fekü-réteg felületi változatossága 
szerint. Vastagsága helyenkint több métert is tesz ki. Zárványai 
között legnevezetesebb néhol, hogy tőzeget tartalmaz, megfelelő 
mostkori mocsári csigákkal. Olykor felületén zsombekláp-kép- 
zödesre szolgáltat alkalmat.

A Duna közelében itt-ott téglakészítésre használják, es ott 
azzal részletesebben lehet megismerkedni.

Káposztásnngyért elhagyva már a Sas-kocsmánál látni 
alluviál agyagtelepet, melyet azonban epy elhagyott téglavető 
már feldobjozott kissé délre az épülettől.

Éjszakra az épülettől van egy nagyobb téglavető, melynél 
látni, hogy felül az agyag korhanyos, vagy 1 méter vastag, az 
altalaj sárgás agyag szintén vagy 1 méter vastagsággal.

Tovább menve az országúton igen jó szelvényt kapunk a 
híd alatt, mely a palotai vízen keresztül vezet. A patak jobb 
partján látni, hogy a felső réteg sárga alluviál agyag vagy 
3 méter vastagságban. Van benne bőven Planorbis Succinea 
Helix stb. Alatta kivehető a diluviál kavics és homok vagy 
1 méter vastagságben s azután a víz tükre alá megy.

Elhagyva ezen helyet s az utat éjszaknak folytatva elérjük 
a nagy téglavetőt az országút és a Duna között a Duna alsík- 
ján. Ez a Löwy-féle téglavető, vagy 12 kilométer távolságban 
Budapesttől. Egy kutnál jól látni, hogy az alluviál agyag összes 
vastagsága vagy 4 méter volt, és hogy alatta érték el a kavicsot.
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Jól kivenni azt is a sok gödörben, melyek agyagát azonban már 
csaknem egészen feldolgozták (1871 óta), hogy a diluviál kavics 
felületének horpadása arányában van az alluviál agyag vastag
sága. Az alatta elterülő kavics szépen látható a Duna vonalán. 
Az agyag itt is felül fekete, alul világos. Minthogy azonban a 
készlet kifogyott, most az országúton túl egy szomszéd keletibb 
lapályba mennek át, melyet egy diluviál homokgerinez választ 
el. Ezen lapály egykor zárt vízmedencze volt, mely Fóth felé 
húzódik. A felső réteg korhanyos agyagos homok, néhol csak
nem fekete szinnel és egy méter vastagsággal. Alatta sárgás 
homokos agyag terül el. Ezen két réteg anyagát keverve hasz
nálják és a tégla világos színűvé lesz az égetés után. Csigák : 
Paludina, Planorbis, Helix, Bulimus elég gyakran találhatók. 
Mind a két réteg savval pezsg, az alsó még erősebben.

Sok uiás helyen is lehet látni apró medenczéket a diluviál 
homok által befogott helyeken, hol a körülfogó homokmagas
latból kiszivárgó víz áll, mert lefolyása nincs. A vízi flóra már 
tanyát ütött benne.

Ezen alluviál agyag keletkezése nagyrészt a felbuggyanó 
forrás műve. Az ugyanis felnyomatván, az útjában talált iszapot 
magával ragadja, szétfolyván, elteríti, ez által a felületi homok 
likacsai bedugulnak s ennél fogva a homokreteg tetején egy 
víznemeresztő réteg képződik, mely kiválólag alkalmas vízi 
növények tenyésztésére, s azok idővel az agyagot humusdússá 
teszik.

Az alluviál képződmények ezen a tájon túlnyomólag az 
alanti források mivé lévén, bővebb tájékoztatásra nem tartom 
fölöslegesnek a fóthi völgy mellékét is tekintetbe venni.

Azon terjedelmes alluviál sík, mely a Dunával párhuzamo
san Káposztásmegyer fensíkja és Dunakeszi fensíkja között 
terül el, de oly módon, hogy keletről egy diluviál fensík és nyu
gatról is egy ilyen által van határolva, kezdetben szintén a fel
szökő források mivé volt. A Duna felé eső fensík-szegély már 
nagyon meg van viselve, annak mozgó anyaga a víz és szél 
erejének könnyen enged, a nélkül hogy pótoltatnék, mint ez a 
keleti fensík szegélyen történhetik. Ezen alluviál lapály, mely
ről most szólok, nyugatról az országút, keletről a vasút közé 
van foglalva. A felületi vizek mesterséges csatornázás által

2 2
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most mind egyesítve vannak a palotai patakban s így folynak 
a Dunába. A részleteket úgy vehetjük jól ki, ha a vasút vonalán 
figyelünk a talaj domborzatára. A vasút a diluviál fensíkon van 
vezetve, de többször tetemes magasságú gátot kellett építeni ott, 
hol keletről a Duna felé folyó víz a diluviál homokban útat 
vájt magának. Ilyen völgyet, mely a kérdéses vízkörnyék adó
zója gyanánt tekintendő, a fótlii völgytől delre még hármat kell 
megkülömböztetni.

Első a Bitsó völgy, mely a Csömöri határ éjszaki részén 
az Újszőlőhegy és a Középszőlőhegy tájáról vezeti le a vizet, 
épen úgy, mint alant a fóthi völgy felső részébe, körülbelül 
Fóth és az Alagi jraszta között. Több felfakadó forrás van ezen 
a tájon. Ezen völgy felső végén van azon mély kút dr. Staub 
tanár úr birtokán, melyről említés külön lesz téve alább.

Második a Csömöri patak völgye, melyen Csömör fensík- 
jának keleti vegéről nyomúl le a víz. Ennek már külön medre 
van azon alluviál lapályba, mely a vasút és az országút közé 
van befogva.

Harmadik a palotai patak, mely Czinkota nyugoti és 
Rákospalota éjszaki határának vizeit juttatja a Dunába.

Ezen völgyek mindegyikében van példa részint kútakra jó 
es kiapadhatlan vízzel, részint felszökő forrásra.

Legmegkapóbb volt reám nézve a második gyanánt leírt 
völgy azon része, melynek közelebbi neve Sárfüzrét s a patakot 
ott Sárfűzpataknak mondják. Káposztásmegyerről menve Eóthra, 
keresztül visz az útak egyike ezen terjedelmes völgy fenéken, 
melynek talaja részben fekete korhanyos homok részben allu
viál anyag turfa képződéssel. Itt felette bőséges földalatti víz- 
áramlatról van alkalom meggyőződni az itt nagy számban lévő 
pióczagödrökben. A csőszháznál van egy kút, melynek kitűnő 
jó vize két meter mélységű. A földszintöl kezdődik alig egy mé
terrel alább. Ezen kúttól lefelé a völgyben vannak a piócza- 
gödrök érdekesen berendezve, de egyszersmind jó geológiai 
betekintést is engedve. A környező talaj korhanyos, tele 
Limneus Planorbissal, valamint Helix - és Succineával ; helyen- 
kint turfás, s ennek feltárt vastagsága 1—1*5 láb.

Nagy terület ingovány, sással benőve, és néhol veszedelme
sen süppedékes.
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A pióczagödrök turfarétegben vannak kiásva és fentartva. 
Helyenkint látható azon tátongó öblös ür, melyből az igen gaz
dag forrás a turfaréteg altalajából felbugyog, látszólag igen 
nyugton, de erélyesen arra, bog}7 e kráterre emlékeztető nyílást 
a növényzettől tisztán tartsa. A pióczák ezen eleven vízben van
nak, melynek elég magas a hőfoka arra, hogy télen is kifog
hatok.

Ezen alluviál agyagréteg kap azután táplálékot a széltől is, 
az esőtől is, mert a mit amaz belefuj, emez a környező domb
oldalakról bemos, az is megmarad a már képződött vízhatlan, 
de mindig nedves felületű eleven felső rétegen.

Alluviál homok. — Sződ-Kátót völgyben van egy hatalma
sabb alluviál rakodmány a völgy fenéken, de ez egészen más 
természetű, ez tisztán a patak műve, az anyagot áradáskor 
hordván ide, mely azután több meter vastagságra nőtte ki már 
magát. A sződ-rákosi téglagyár ilyen alluviál világos agyagot 
dolgoz fel.

A környék viszonyainak könnyebb felfogására szolgálhat 
a 2-ik ábra, mint egy éjszak-dél irányú szelvény, a csörögi

2. ábra.
Szelvény a csörögi hegytől a fóthi völgy felé.

aj Eruptiv Piroxen-tiahit.
b) Alsó Mediterrán, agyagos homok.
c) Congeria agyag.
d) Glaciál riolitos agyag.
e) Glaciál homok-kavics.
f )  Alluvial-agyag.
g ) Alluviál homok.

trahit-gerincz és a fóthi völgy között. A sződ-rátóthi völgy egy 
vetődési sík melyedményének felel meg a melynek déli vagy 
balpartját a felnyomott alsó mediterrán agyag Ъ mint víz-
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nemeresztő képezi. A völgyet az ő alsó vége táján, tehát a 
sződ-rákosi pusztán felül, alluviál homok g képezi, mely alatt 
alluviál agyag terül el, s végre ez alatt következik a diluviál 
homok és kavics e.

Ugyanitt dr. Floch Henrik úr birtokán egy kútásás alkal
mával három öl és egy láb mélységre a kővetkező retegek észlel
tettek felülről lefelé :

Alluvial homok 1 . korhanyos 2 :Iái
2. világos í «

<( agyag 3. turfás 2 «
4. barna 2 (l

5. szürke 1 ((

6. sárga 4 ((

7. kékes 2 «
8. homokréteges 1 ((

Diluviál homok 9. kékes, alább fehéres 4 ((

Ezen alsó homokból víz igen bőven fakad fel. Az alluviál 
agyagot téglaégetésre használják. Annak nemcsak terjedelme 
nagy, de vastagsága is, az itt-ott 5—6 metert is tesz.

Sződ-Rátót völgye felette bővelkedik vízben, ott jó alka
lom van különbséget tenni a víz és víz között. Sződön csaknem 
minden háznál van kút, de a kútvíz nem jó. Jó víz csak a völgy 
jobb parti fensík egy mélyedül ényében, a Török-kútban van 
legközelebb, melynek kifolyása magasabb, mint a völgy mélyed- 
ménye, világos bizonyságául annak, hogy más vízrendszerhez 
tartozik.

Az alluviál homok tanulmányozására a szöd-rákosi pusz
tán dr. Floch téglavetője általában igen jó tájékozottságot szol
gáltat. Az agyaggödrökben látni, hogy az agyagréteg vastagsága 
olykor négy méter is van, a felső réteg feketés, van benne sok 
Paludina, Planorbis, néha nagy példányokban, jeléül, hogy ott 
nagy mocsár volt és az sokáig tartott. Olykor turfa-rétegecske is 
fordúl elő, szintén bizonyítékául az alluviál eredésnek. Ezen 
mocsárba azonban homok jutott, valószínűleg a szél, eső meg 
a völgy pataka által a környező diluviál homok magaslatokról 
lejuttatva.

Az alluviál homok felülete egyenetlen ugyan, de soha sincs 
dombbá kiemelkedve. Sok benne a fehéres Csillám, találni édes
vízi vagy szárazföldi csigát is, de kavicsot nem. Vastagsága az egy
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metert sehol nem haladja meg ; a hol én észleltem, ellenkező
leg, ennél rendesen csekélyebb. A felső rész olykor feketes és 
abban Paludinák meg Planorbok fordulnak elő, de csak apró 
példányokban.

A 3-ik ábra dr. Floch Henrik birtokán mutatja Sződ-Káko- 
son az alluviál agyaggödör szelvényét, a) Alluviál homok, me

lyet el kell távolítani, bogy a téglára feldol
gozandó b) alluviál agyaghoz férjenek. Ezen 
feltárás időről-időre változik ugyan az anyag
ban, de alakja állandó; ez a kép az előfordu
lási viszonyokat jól tünteti ki.

Ezen a tájon alluviál homok több helyen 
található, de mindig alárendelt mennyiséggel 
és szerepléssel.

Van az alluviál homoknak azonban egy tisztán subaeriál 
faciese is, nevezetesen ott, hol a diluviál homok meredek oldalú 
magaslatot képez. Ennek tetejéről a szél és viz a magaslat tövé
nél felhalmozhat feltűnőbb mennyiséget olyan homokból, mely 
most is folyvást szaporodhatik. Ilyen felhalmozódásokban néhol 
kultur-tárgyakat : cserepet, csontot stb. találtam, pl. a Duna- 
Keszi magaslat nyugati és déli oldalán.

Hasonló körülmények a rákos-budapesti környék diluviál-kavics 
és homok-mélyedményében is fordulnak elő, néha nagy méretekben. 
Ilyen mindjárt a városligeti tó képződése, valamint attól nyugotnak 
azon mély turfa-képződés, melynek vastagsága helyenkint 2 métert is 
tesz. Ilyen továbbá a főváros délkeleti határában a «Nagy sertéstó», 
melyet az összekötő vasút ketté szel. Az altalaj itt mindenütt diluviál- 
lmmok-kavics, melynek mélyedményében a viz a környező homokma
gaslatokról iszappal keverve meggyűlt lefolyás nélkül és így egy víz
hatlan alluviál-agyag felület képződött, melyen vizi növényzet tenyész. 
Kisebb mértékben ilyen geológiai szerkezetű a főváros egész területe : 
az egy hullámos sík, melynek domború részeit diluviál homok-kavics 
képezi, míg a homorúkban alluviál korhanyos homok vagy agyag van 
elterülve. Ez a viszony befolyással van úgy a lakás mint a kútvíz minő
ségére egészségi szempontból. Diluviál kavicson elegendőleg lemélyí
tett kút adhat jó vizet most is, a jövőben is, ha az a kellő óvatosság
gal készíttetik, s gondoztatik. Magának Londonnak is van két kútja, 
mely rég óta áll jó vizűnek hírében; mai napság kormányi szakköze
gek ellenőrzése alá lévén helyezve, annál megbízhatóbb ezen kivételes 
állapot, melyet utolsó elemében a geológiai szerkezet sajátsága idéz elő.

3. ábra.
Sződ-Rákos allu

viál völgy.
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b) Az egyes kőzetek hidrografiai szereplése.

Az egész területre nézve, melynek hidrografiája van kisze
melve, irányadó keletről a magaslat, melyről az ott leesett víz 
lefoly, úgy felületesen, mint, ha a körülmények megengedik, a 
felület alatt is. A magaslat, a Dunától keletnek nézve, egy egész 
hegyvonulat, mely éjszakról kezdődik Csornádnál, onnét délnek 
szakadatlanul átmegy Fót-Mogyoród határába, hogy innét csak a 
szomszéd Csömöri hegységben végződjék. A hely színén nézve 
ezen hegyvonulat részben hullámos fensík, nagy területtel, 
melynek jelentékeny folytatása van közel Gödöllő meridiánjáig.

Két fővölgy vezeti le a Duna felé a vizet felületesen : ezek 
ejszakiabbja a már Szent-.Jabaknál kezdődő, de ott még nagyon 
magas völgy (185 m.), onnét megy Szadának, Yeresegyháznak, 
Kis-Szentmiklósnak, végre Bátót-Sződnek, hogy a sződ-rákosi 
pusztán (104 m.) a Dunába szakadjon; másik a fóthi, melybe 
a Bitsó és a csömöri völgyek csatornáján a csömöri vizek ide 
szolgáló része is lefolyást talál.

A magaslat túlnyomólag kavics, még pedig főleg a felső 
mediterrán kavics, melyet azonban igen magasra fel követ a 
diluviál kavics is ; ezen kívül van kisebb mennyiségben Durva
mész (Lajtamész), mely az ő likacsos szöveténél fogva szintén 
vízgyűjtő és vízeresztő.

A vízgyűjtésre nem vagy kevesbbé alkalmas kőzetek 
(Biolit, Piroxentrahit, Agyagok stb.) itt mellőzhetők, mert 
ezek a magaslaton s általában a felületen csekély tért fog
lalnak el.

Az említett vízfogó kőzetek vastagsága azonban oly jelen
tékeny, hogy azon a víz tetemes mélységre képes lejutni, hol 
az ott uralkodó hőfokot véve fel, jut a felületre. Erről kiváló 
módon a magas háttért képező hegység tövében győződhetni 
meg a következő két helyen.

I . Mély kút a csömöri szőlőhegijen. — Csömör határának 
ejszaki részében van az Újhegyen*) dr. Staub Mór tanár úr

*) A katonai újabb térképen (1 : 75000) a név fel van cserélve, a 
mi Altgebirg-nek van mondva az a «Neugebirg», és fordítva. A falu
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szőlője (az előtt Görög-féle szőlő) egy Eiolit dom!> nyugoti 
oldalán. A Eiolitban Biotit, Orthoklas és Quarcz épen úgy fel 
ismerhető, mint Mogyoródon, és a megtartási állapot is olyan 
roncsolt. Szilárd, épebb gömbök azonban itt is vannak. A Eioli- 
tot Homok fedi, melyben főleg Quarcz-kavics látható, Trahitot 
nem találtam.

A szőlőbirtok házi udvarán van egy régi kút, kerék hajtás
sal, hosszú kötéllel. Mélysége vagy 20 öl. A hegyoldal fenn 
homokos kavics, hogy leebb változik-e, nem tudom, de annyit 
mondhatok, hogy a kúttól fel a 253 meter magas hegytető felé a 
Eiolit sokszor kiüti magát a kavicsos homokból.

Annyi bizonyos, hogy kénytelenek voltak ily tetet mes 
mélységre menni le, hogy vizet kapjanak. Víz van bőven és 
kitűnő jóságban.

Lássuk a hőfokot.
Staub tanár űr szíves volt velem közölni régibb méréseit, 

melyek által (fitofenologiai tanulmányai czéljából) e’öbb arról 
akart meggyőződni, kogy a nappali és éjjeli külső hőfoknak 
van-e reá befolyása.*)

1877 julius 9-én 11 óra délelőtt a lég 17'5° C., a kútvíz 
12*5° C.

1877 julius 9-én két óra 30 perez d. u. a lég 2L30 C.. a 
kútvíz 12‘5° C.

1877. julius 9-ón este a lég 13’3° C., a kútvíz 12‘4° C.
1877 augusztus G-án 7V4 óra este a lég 23’3° C., a kútviz 

12-6° C.
1885 márezius 15-f-n 1l3/4 óra délelőtt a lég 7-5° C., a kút- 

víz 11*8° C.
1885 ápril 19-én 123Л óra a lég 21*5° C., a kútvíz 12‘2° C.
1885 szept. 13-án d. u. 3V-2 óra a kútvíz 11*9° C.

közelébe eső szőlők az «Altgebirg» és nem mint a térképen áll; rigy 
szintén az éjszaki határban lévők a «Neugebirg». Ezt tehát a mellékelt 
térképen is ki kell javítani, mert ez csak egyszerű lenyomata a katonai 
térképnek, a mely lenyomat Bécsben készült a katonai geográfiái inté
zetben.

*) Ugyanezen tanulmányok alkalmából dr. Staub úr közvetlen m é
rés által arról is meggyőződött Csömörön, hogy a homoktalaj a nappali 
insolátio hőfokát megtartja egész éjjel egy láb mélységben.
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1885 decz. 18-án cl. u. 4 óra a lég 1° C., a kutviz 11 *8 ° C.
1886 február 1-én d. u. 3 óra a kútvíz 1 1*1° C.
Ezen kilencz mérésből bizvást lebet következtetni, bogy a/

Csömöri «Ujszölöhegy » ezen 20 öl mélységű kútjának vize geo
lógiai forrás, az egy homotherma.*)

2. Mély forrás Mogyoródon. — Csömör éjszaki része s 
különösen az imént említett «Ujszölöhegy» határos Mogyoród
dal, s éjszaknak menve bejutunk Mogyoród faluba, melyen 
keresztül egy patak csergedez. Ha ennek mentén haladunk, 
akkor a patak forrásához jutunk, mi egy szűk völgyben van, 
melyet a nép a «Csíkvölgy gödrének» nevez. A 4-ik ábra adja 
a Csikvölgy gödör szelvényét. x-né\ bugyog ki azon forrás,

4. ábra.
Szelvény a Csikvölgy gödörben Mogyoródon.

a) Felső mediterrán kavics (Pesten Malvinæ).
b) Vulkáni feltörés. Riolithömpöly, gyéren világosszürke Piroxen-trabittal. 
X)  Nagy forrás.

melynek vize soha ki nem apad, mely Mogyoródon keresz
tül folyva, bemegy Fóthra s ott a gróf Károlyi-park tavát 
tápiája.

Meglepő magas meredek hasadek ez, melyből előtör, de 
csak kis része, mert legnagyobb része a szakadék fenekét képező 
laza kavicsban rejtődik el.

Az ingadozásra nézve azt kell megjegyeznem, hogy egy ily 
mély kutban a mérés nem oly könnyű. Például az 1885 márcz. 15-én 
általam történt mérés azért mutat kevesebbet, mint az előtte való és 
a reá következő, mert a themiométert (noha víztartóval bírt) zsineggel 
eresztettem le és húztam fel, a következő méi-ésnél (ápril 19) pedig a 
vederrel bocsátottuk le és huztuk fel. Különben is egy nyitott kutban 
légáramlatok állhatnak be, melyek ekkora eltérést könnyen okozhatnak.
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Ezen forrás vizét szinten mérte régebben már dr. Staub 
tanár úr 1877 aug. 7. d. e. 11-én órakor. Lég 25*5° C., forrás

víz ... ... ... ... ........... ... ... ... ... 13 0 C. ;
ez a balág volt, egy más felfakadás leebb... ... ... 13 ° C. ;
egy harmadik a középső mellett ... ... ... ... 12*7° C.
Én mértem 1885 márczius 15. délután 2V2 órakor a

főforrás _ ... ... ..........................  __ ... 12*7° C.
Ezen forrás az, mely x jelnél van, s melyről nincs kétség, hogy 
felszökő víz. A többi felbugygyanás oly törmelékes helyen van, 
hogy azt mérésre alkalmasnak nem találtam.

Ebből tehát következtetem, hogy az augusztusi és márcziusi 
mérések közel összevágó hőfoki száma a Csíkvölgy gödörben 
levő nagy forrást is homothermának engedi tekinteni.

Mindazon források és kútvizek mérését, melyek mindany- 
nyian változó eredményt adtak, és így vagy azért, mert felületi 
források, vagy azért, mert ha alanti források is, de sekély kutban 
oly víztartóvá váltak, melyre a külső légnek közvetlen befolyása 
van, itt nem tartom szükségesnek felemlíteni, hanem a mogyo
ródi nagy forrás és a csömöri mély kút hőfokának közel egyező 
eredményéből azon következtetést vonom, hogy azok egy oly 
mélységből nyomatnak fel, melyben a neutrál pont alatt már 
közel 13° C. az uralkodó hőfok.

De nemcsak ezen két forrás, hanem mindazon forrás az 
egész kérdéses területen, a melynek hőfoka az egész évi méré
sek alapján a 13°-hoz közel áll, úgy tekinthető, mint azon mely 
víztartó kifolyása, melynél a Föld saját melege 13°-nak vehető. 
Azon csekély lehűlés, mely a távolabbi lefolyásnál okvetlenül 
bekövetkezik, feljogosít, hogy a 11—12° állandó fokú felszökő 
forrásokat is mind ide vegyem.

Ezen viszony bővebb tárgyalása azonban lényegesen függ 
össze olyan geológiai és meteorologiai tárgyalással, melyre az 
alapot biztos tájékoztatásul a főváros területén kaphatjuk meg.

c) A. Föld hőviszonya általában.

A források höviszonyai oly szorosan függnek össze a Föld 
saját melegének hatásával, hogy először ezen kényes, de felette 
érdekes kérdés szellőztetését tartom szükségesnek előre bocsá
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tani. Ez nyújtja az alapot, melyre a források höviszonyait fek
tetni kell, hogy azokat kellőleg értelmezhessük és azok jelentő
segét érvényesíthessük.

A nézetek és felfogások e tekintetben sziutén változásnak 
voltak és vannak alávetve, de lássuk azt azon állapotban, me
lyet a mai álláspontnak mondhatunk, a nélkül azonban, hogy 
azt megállapodásnak volna szabad nevezni.

A dolog fontosságának tulajdonítható, hogy a legéletreva
lóbb természettudományi vándorgyűlés — az angoloké (British 
Association for the Advancement of Science) már vagy 20 év 
előtt kinevezett egy állandó bizottságot azon utasítással, hogy 
az az ezen kérdés megoldására vonatkozó adatokat gyűjtse és 
évről-évre jelentést tegyen.*) Ezen bizottság erélye az által 
fényesen van kimutatva, hogy maga is tesz felszólításokat irány
adó helyeken észleletek megtételére. így történt, hogy azon 
fontos adatokat, melyeket angol- és németországi mély bányák
ban igen pontosan kaptak, kívánatos volt még tovább keletre 
is szaporítni s igy felkérték (1873) a selmeczi bányászat igaz
gatóját, Péch Antal miniszteri tanácsost, hogy eszközöltessen a 
mélységben hőfok-határozást. Ezen feladatot dr. Schwartz Ottó, 
a bányász-akadémián a Fizika tanára, többek közreműködé
sével eszközölte, és egy oly alapos jelentést küldött be az angol 
bizottságnak, mely annak 1877-ben megjelent évkönyvében 
fővonásaiban kinyomatva, mint a kívánt kibővítése ismereteink
nek szépen kitüntetve szerepel (Report of the British Associa
tion for the Advancement of Science 1877. Plymouth 194 lap), 
-és a melyre, honi viszonyainkról szólván, vonatkoznunk szin
tén kell.**)

Ugyanezen bizottság jónak látta a megelőző 16 évi jelentés

*) Committee appointed for the purpose of investigating the Kate 
of Increase of Underground Temperature downwards in various localities 
of Dry Land and under Water, consisting of Prof. Everett (secretary), 
Sir W. Thomson, G. T. Symons, Prof. Ramsay, Prof. Geikie, J. Glai- 
sher, W. Pengelly, Prof. Hull, Prof. Prestwich, Dr. Le Neve Foster, 
Prof. Herschel, Prof. Lebour, A. B. Wynne, Mr Galloway, J. Dickinson, 
G. F. Deacon, E. Wethered, A. Strahan. Ezek vannak felemlítve, mint 
tagok 1883-ban.

**) Megjelent a Bányászati és Kohászati lapokban bővebben 1877.
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alapján az eredményeket rendszeresen állítani össze, és ez 
Everett tanár és bizottsági titkár szakavatott tollából kikerülve, 
az 1882-iki évköm vben ki lett nyomva.

Az eredmény kiterjeszkedik a) a hőmérő eszközökre, b) az 
észlelés módjára, c)  az észlelés pontosságának kérdésere, cl) az 
észleletekböl levont következtetésre, e j az eredmények össze
hasonlítására s végre f )  a hőfok átlagos emelkedésére a mély
ség arányában, és a hőség átlagos áramlására felfelé.

Elég legyen itt csak olyan pontokra szorítkozni, melyek 
értekezésem tárgyára közelebb vonatkoznak.

Először is szükséges a nagy mélységekre vonatkozó méré
seknél a hőfok-szaporodás átlagának megállapítására a Föld 
felületének közép hőfokát kiindulásul venni. Ezt pedig ponto
san tenni annál nehezebb, minthogy ugv látszik, hogy érzékeny 
eltérés van a Föld felületének es fölötte kevés lábnyira a lég 
közép hőfokának száma között.

Ezzel kapcsolatban áll a kérdés : vájjon a talaj évi hőfoki 
átlaga lefele növekszik-e magától a felülettől, vagy pedig az 
úgynevezett neutrál ponttól, melyre az évi külső hőfok változás
nak többé befolyása nincs, tehát 16 —18 méter mélységben? — 
A válasz erre a hővezetődés természetéből önként kínálkozik. 
Kiindulva azon tényből, hogy a Föld hőfoka növekszik olyan 
mélységben, melyre a nap hevének befolyása már nem észlel
hető, következik, hogy a hő felfelé is hatol, mert az mindig 
átmegy egy melegebb rétegből a hidegebbe. Ezen hőnek fel 
kell jutni a Föld felületére és aztán kisugárzani ; de nem jöhetne 
a felületre, hacsak a hőfok nem szállna alább a felülethez köze
ledve ; mert ha egymással érintkező két réteg ugyanazon hőfok
kal bír, épen annyi hő menne a felsőből az alsóba, mint az 
alsóból a felsőbe, és nem volna meg a felhatolásban az a feles
leg, a mely szükséges arra, hogy az alól feltóduló örökös hőszol
gáltatás elvezettessék. Ezen érvelés elfogadható, ha a hővezetési 
képesség valami adott mélységben a hőfoktól független és 
ugyanaz egész évben.

A meghatározások véghez vitettek fémbányákban, szén
bányákban, mely kutakban és tunnelekben.

A sokféle eredményből a középérték levezetése czéljából 
jobb nem a méter számot venni egy hőfokra, hanem fordítva a

№
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hőfok emelkedést méterek szerint. Mindezen mérésekből, bár 
mennyire eltérjenek is helyenkint a viszonyok, a főeredmény 
az, hogy egy hőfok (Fahr.) emelkedésre 60 angol láb esik, körül
belül 1° C. fokra 35 méter, mi jóval kevesebb, mint a mi általá
ban s különösen egyes helyeken vétetik.

d) A Föld hőviszonya Budapesten.

Budapest területén a hőviszonyok kiszámításához kettő 
kell, először a levegő hőfokának évi átlaga, másodszor egy ismert 
tetemesebb mélység, melynek hőfoka tudva van. Mind a kettő
nek, sőt még egyéb ide vágó adatnak is birtokában lévén, ezen 
viszonyok eléggé kidomborodott alakban tüntethetők ki.

A budai közép évi hőmérsék a Meteorologiai és Föld- 
magnességi magyar kir. Központi Intézetben történt közvet
len háromszoros megfigyelés alapján 1862—1884-ig átlagban

10'°62 C.
A reggeli hét, déli kettő és esti kilencz órai megfigyelésből 

nyert érték azonban dr. Schenzl úr szíves tudósítása szerint a 
valódi 24 órai értektől eltér, a mennyiben a valódi közép csak

10-°4 C.
Itt természetesen tekintetbe kell venni Buda magasságát is 

a tenger felett. Az észleletek a Várhegy keleti lejtőjén tétettek, 
körülbelül 140 méter magasságban a tenger felett.

Nagyobb magasságban az évi közép hőmérsék is alacso
nyabb. Selmeczen a bányászati akadémia házánál dr. Schwarz 
szerint 20 évi észlelet alapján az évi hőfoki közép 7,02 C., de 
ez a tenger felett 612-6 meter magasságban van. Ugyanott az 
van felvéve, hogy minden 100 méter emelkedéssel a hőfok évi 
közép értéke 1 ° С.-sal fogy.

Térjünk át Budán a Föld belseje fele mutatkozó viszo
nyokra. E részben kísérletek eredményét lehet felhozni, melye
ket dr. Schenzl úr a budai reáliskola környékén vitt véghez 
minden kitelhető pontossággal, Münchenből hozatott Lamont- 
féle eszközökkel, melyek bajor lábakra voltak beosztva, de itt 
méterekre átszámítva közlöm.

A közép hőmérsék U17 méter (— 4 bajor láb) mélységben
M . T . AK. ÉR T . A T E R M É SZ E T T U D . KÖ RÉBŐ L. 1 8 8 7 .  X V II. K . 1 . SZ. 3

/
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már magasabb, mint a levegő hőmérséklete s ez a mélységgel 
folyvást nő.

I. II. III. IV. V.
A mélység, méterekben 
Hőmérsék évi közép ér

1-17 2-33 3-50 4-67 5.84

téke (Celsius) 11-34 11-84 12-06 12-14 12.19
Holott ugyanazon időszakban a levegőnek hőmérséklete

=  10-98 C.
Az évi ingadozás a különböző mélységekben a következő :

Mélység mint föntebb I. II. III. IV. V.
Ingadozás C°-ban 12-16 6-80 4-01 2-34 1-30
mi is megközelítőleg geometriai sort alkot. Ha ezt képzeletileg 
folytatnék, a következő eredmények állanának elő :

YI. 8"76 méter mélységben 0"320° C.
VII. 11-68 « « 0-080° «

VIII. 14-60 « « 0-020° «
IX. 17-52 « « 0-005° «
X. 19-44 « « 0-001° «

Miből aztán lehet következtetni, hogy Budapesten az inga
dozás a hőfokban megszűnik 20—22 meter mélységben és így az 
a neutrál pontnak vehető, melytől kezdve a Föld saját melege 
érvényesül, de kérdés, micsoda arányban.

A geothermál mélységi fokozatot Budapesten a városligeti 
artézi kút segítségével ki lehet számítani.

A városligeti artézi kút mélysége 970 méter; a felszökő víz 
hőfoka 73° C.

Már ha a föntebbi kimutatás után Budapest talaj-hőmérsé- 
kének magas voltánál fogva a talaj felületi hőfok átlagát 
1° C.-ra teszszük (rendesen csakO 55° C. vesznek), úgy a követ
kező számítást tehetjük.

A felszökő artézi kút vizének 73° C. hőfokából levonandó 
a levegő közép évi hőmérséke 10*62°, hozzáadva 1° C. a talaj 
magasabb közép hőfoka fejében, tehát 11-62° C. 73—11*62° 
=  61-38.

A hőfok-szaporulat tehát 61 "38°, evvel beosztva 61-38°: 
970 =  15*80 méter, azaz minden 1° C. fokra 16 méter mély
ség esik kerek számban.
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e) A gödi felszökő források mélysége.

A levegő évi közép hömérséke 10'6°—10'4° C. lévén, a göd- 
dunakeszi források között pedig van olyan is, melynek hőfoka fél
éven át alig tér el 12'6° C.-tól, ennélfogva azt mondhatni, hogy 
a levegő évi hőfok-átlagát két fokkal fölülmúlja, határozottan 
állíthatni, hogy ezen források nagyobb mélységből fakadnak fel, 
mint az, a melyen a hőfok évente állandó.

A mélységét megkapjuk, ha a föntebbiek nyomán megálla
pított 20 méter melységhez adjuk a két C. hőfoknak megfelelő 
mélységet 16 X 2 =  32, mi 52 méter mélységre utalna. Itt volna 
azon hőfok, melyet az ott veszteglő légköri csapadék felvesz, s 
a melylyel alkalmas pontokon felnyomatik. Ilyen alkalmas és 
már a természet által nyújtott pontok mind azok, melyeken a 
forrásvizeket függélyesen felnyomülni látjuk keresztül a felső 
kavics- és homokrétegen oly magasságban, mely a völgy talpát 
néha több méterrel is meghaladja, mi tehát azt jelenti, hogy a 
felnyomulás ereje, de a felnyomult víz mennyisége is nagyobb, 
mint a mi a környező vízeresztő felső rétegben elhelyezést kap
hatna. Keletkezik fenti forrás, mely aztán felületesen mint lát
ható patak foly le.

Már most lássuk, van-e közvetlen mód azon mélység becs
lésére, melyet a Budapest környéki geothermál lépték segítsé
gevei 52 méternek számítottam ki ?

Azon fensík középmagassága, mely Csornád, Fótli, Mogyo
ród és Csömör vonalától keletre messze terjed el, és részint a 
már leírt kőzete, részint azon körülmény által, hogy nagyrészt 
erdő és legelő lévén, a fő vízgyűjtő területnek vehető, melyen a 
víz tovább vesztegel, mint a meredekebb lejtőkön és így abból 
nagyobb arány juthat a melybe, a táborkari nagy térképen 
(1 :25,000) számos mérés által ismeretes és az vagy 230 méter
nek vehető (egyes magaslatok Mogyoród táján a 300 métert is 
meghaladják); az ismertebb kifolyások (Törökkút Szödön, a 
gödiDunapart és Dunakeszi forrásai) vagy 120 méter, a különb
ség 110 méter; azaz több mint 110 méter vastag szűrő rétegen 
kerül a víz le azon mélységbe, melyből aztán vagy 12° hőfokkal 
nyomatik fel a felületre.

3*
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Azon kulcs tehát, mely csak 52 meter mélységet adott 
Budapest közvetlen környékén, hol a rétegek lefelé rendkívül 
melegítést tanúsítanak, de minek világos kifejezése meg is van 
a sok hévforrásban, itt 16—20 kilometer távolságban megszű
nik és inkább az átlagos kulcsot lehet használni, a mi egy 1 ° C. 
emelkedésre 35 métert tesz fel.

2 X 35 =  70 -f- 20 =  90 méter jönne ki, mi a közvetlen 
110 métert megközelíti, és átlagos értékben bizvást 100 méter 
mélységnek vehető is.

f) A Göd környéki források tektonikája.

Az 5-dik ábra szelvényben igyekszik bemutatni azon 
terület lankás oldalát, mely Fótli magaslatától a Dunáig 
húzódik.

1 8  4

a) Durvamész. — b) Felső Mecliterrán-kavics. — c) Trahit. — d) Alsó 
Mediterrán agyagoshomok. — e) Congeria-emelet. — f) Itiolitos-agyag. — 
g) Glaciál-kavics. — h) Alluviál-agyag. — i) Duna.

Fóthnál a Somlyóliegy ED irányú gerinczén a magasság 
284 méter, míg a Dunapart széle vagy 102 méter. A Somlyó- 
hegy mögött keletre terül a hullámos fensík, mint a fö víz
gyűjtő. A legmélyebb réteg ezen a tájon, melyről felliajlás által 
tudomásunk van, az alsó mediterrán agyag (Pectunculus, 
Anomia stb. vezérkag}5 * 7lókkalh Ez tart a Dunáig, hol annak 
fenekét képezve, valószínűleg átcsap a Duna jobb partja felé, 
ott a Piroxe ntr a hit által csak úgy áttörve és emelve, mint azt 
Csörögön látjuk. Ezen réteg itt nem lévén vízeresztő, az egész 
medencze fenekének vehető, melyen a víz meggyűl, és a feles-

5. ábra.
Fóth magaslatától a Dunáig.
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leg a felhajló s a medencze szegélyét képező réteg horpadásain 
kifoly. Ilyen kifolyás leghosszabb vonalban követhető a Tecze 
nevű vízcsatorna mentén a Sződ-Rátót völgy baloldalán. A Tö
rökkút a legnyugotibb pont, aztán hirtelen elhajlik csaknem 
derékszög alatt Göd felé DNy irányban, hol rövid megszakadás 
után Gödön a dunaparti forrásokban nem hosszú, de igen fel
ötlő vonalban újból mutatkozik. A nagyobb fenti források aztán 
megszűnnek a Dunakeszi fensík egész hosszában ezen helység 
déli határáig, de ott ismét nagyobb számú és bőséges alanti for
rások nyomulnak fel bekanyarodva Fótli felé.

Fóth völgye határozottan vízdús, még pedig úgy az éjsza- 
kibb ága, honnan a mogyoródi és fóthi források folynak le, mint 
délibb, mely a csömöri magaslat vizét vezeti le. Itt azonban 
bizvást mondhatni, hogy daczára meglevő néhány fenti forrás
nak, a víz zöme a káposztásmegyer-dunakeszii Dunapart hosz- 
szában, az ott tetemes mélységű kavicsrétegen a Dunába megy. 
A vízhatlan réteg itt lielyenkint közel hét méter mélységre száll 
alá a Duna 0 pontja alatt, s ez a talaj furatások szerint hosz- 
szan tart így, miből aztán önként következik, hogy a geológiai 
vízmedencze állandó hőfokú vizét e tájon mint alanti forrást 
kellene érvényesíteni.

Magának a fóthi medenczének, tehát azon háromszögnek, 
melynek keleti csúcsát Fóth, a nyugati oldalát Iíáposztásmegyer 
és Dunakeszi kepezik, geológiai szerkezete, határozottan mond
hatni hogy nem olyan, melynél fogva lehetséges volna, hogy 
annak területe alatt kapja meg a víz a 11—12° C. állandó 
hőfokot ; az itt beszivárgó víz csak lieterothermát, csupa változó 
hőfokú forrást szolgáltat ; ellenben a homothermák, melyekkel 
tüzetesen foglalkoztunk, azon nagy terjedelmű hullámos fen
sík vizei, mely a mellekeit térképen Fóthtól keletre, a térkép 
határáig, sőt kis részt Szada táján még valamivel túlhaladva 
terül el, és kőzeteinek minőségénél fogva, a 90—100 méter vas
tagrétegen való átsztirődést lehetségessé teszi, nyugotnak a fóthi 
medenczében, a gödi magas parton és a Sződ-Rátót völgyben 
pedig csak egyes lefolyásai vannak.
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gJ Göd környéke fenti forrásainál te tt mennyiségi mérések.

Vogler mérnök úr volt megbízva arra, hogy engemet ezen 
vidék forrásvizeinek tanulmányozásánál a főváros víz ellátása 
szempontjából kisérjen és hogy nevezetesen a kijelölt helyeken 
a fúrást vezesse, másrészt pedig a fenti forrásokból elfolyó víz
nek mennyiségét meghatározza.

Miután ő a talajfuratásokat Wein igazgató úr utasításával 
már kezdettől fogva közvetlenül vezette, valóban sokat köszönök 
az ő nagy tapasztalatának, hogy ezen a nevezetes vidéken a 
geológiai tanulmányozást erről az oldalról is megvilágosította 
és pedig oly buzgósággal és kitartással, mint a fontos ügy meg
kívánja. A hőfok-meghatározást sem mulasztotta el, úgy hogy 
azon adatok száma, melyeket az ő közreműködésének köszönök, 
nagyra halmazódott fel.

a) A szöd-rátóti völgy mentén találtató fenti források víz
mennyisége a következő öt patakban lett megmérve :

Köbméter
1. Szód és a Törökkút között levő vízárok a Vere- 

belyi-félti birtokon 1885 okt. 29. mérve adott egy másod-
percz alatt 29 litert ; 24 órára tesz ... _ ... ...........  2,851

2. Sződön Szalacsy malom árka 1885 nov. 6. El
folyván egy másodpercz alatt 204 liter; 24 óra alatt ... 17,625

3. Hartyáni patak, mérve 1885 nov. 6. Elfoly má
sodpercében 220 liter ; 24 óra alatt — _ ... ...   19,484

4. Gödi puszta éjszaknyugati oldalán Kies Pál es 
gr. Szapáry Gyula-féle birtokon a felfakadó források 
levezetésére szolgáló egyik árokban a víz másodperczen-
kint 25 liter ; 24 óra a latt... _ ... _ ... _ — 2,160
5. Ugyanott egy másik árokban másodperczenkint elfoly
150 liter ; 24 órára kiszámítva_ ... ... — -............. 12,960

A sződ-rátóti völgy összes patakainak vize 24 órára 
számítva kitesz ... ... ......................... ... ... — 55,080
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ß) A gödi s dunakeszii fensík meredek oldalán levő fenti 
források, melyek közvetlenül folynak a Dunába. Ezek közvet
lenül mint forrásvizek vannak felfogva.

Másodpercz alatt elfoly

1. Dunakeszi éjszaki határában a fensík nyugoti
partján a III. számú fúrlyuknál a Duna 0° felett 
11-62 méter magasságban fakad fel. Hőfoka 1D3 C. 
Vízmennyisége— ... ... — ... ... ... ... ... 50 liter

2. Dunakeszi Révháztól éjszakra a II. számú
fúrólyuknál a Duua 0° felett 11 *46 méter magasság
ban fakad fel. Hőfok 11*2° C. Víz ... ................. . 2 «

3. Dunakeszi 221. számú fúrólyuknál a Duna 0°
felett 6 méter magasságban fakad. Hőfoka 11 '5°. 
Vízmennyisége ... ... ... .... ......... . ... ... 4 «

4. Dunakeszi az I. számú fúrólyuk. Duna 0° felett
11*79 méter magasságban fakad. Hőfok 11*3 C. Víz- 
mennyiség ... _ ... ... ... _ ... ......... . 15*5 «

5. Dunakeszi éjszaki határa a VIII. fúrlyuknál.
A Duna 0° felett 12*32 méter magasságban fakad.
Hőfok 11*9° C. (Nov. 17. 1884). Vízmennyiség ... 2 «

6. Dunakeszi és Puszta-Göd határán két külön 
forrás, de egyesülve ömlik a Dunába. Az egyik a ke
leti ág még a Dunakeszi határban fakad a Duna 0° 
felett 12*21 méter magasságban, a másik az éjszaki 
Gödön Dr. Floch (azelőtt Arany László) birtokán 
11*20 méter magasságban. Hőfok 12*5° C. (1884
nov. 15.). Vízmennyiség összesen ... ... ... __ 15*5 «

7. Göd Dr. Floch birtokán ... ... ... ... ... 4 «
8. Göd Puky birtokán Duna 0° felett 10*43 mé

ter. Hőfok 11 ° C. Vízböség ... ... ........... ... ... 5 «
9. Ezen nevezett nagyobb forrásokon kívül apró 

analog helyzetű forrás a Dunakeszi Révháztól Gödi 
sziget tájáig vagy 178 lett számlálva, melyek vízét
XU literre véve, adnak összesen ... ..................  ... 44*5 «

Összesen : 142*5 liter.

Ezen ß) fenti források szolgáltatnának 24 órára egész 
éven át 86,400 X 142*5 =  12.212,000 litert,
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vagy is kereken 12,000 köbm. tiszta, jó, egyenletes hőfokú 
fenti forrásvizet.

7) A dunakeszii fensik délnyugati sarkán, részint az ú. n. 
Falusi Tó keleti határán, részint nehány olyan felfakadó forrás, 
mely Ny.-K. irányban találtatik és állandó magasabb hőfokánál 
fogva ide vehető, szolgáltat 8600 köbmétert 24 óra alatt.

Ezen három csoport a) 55,080 
ß) 12,000
T) 8,600

Összesen : 75,680 köbméter 24 órára, fel
fakadó olyan forrásvíz, melynek hőfoka 11—12° C. fok között 
van állandóan.

Alanti f  orrások. — Megjegyzendő azonban, hogy még van
nak felfakadó források, melyek itt befoglalva nincsenek, neve
zetesen azok, melyek a fóthi völgy lapályán vagy a bitsói és 
csömöri patak völgyében törnek elő, ezeket mint alanti forrá
sokat veszem tekintetbe, melyeket egy mélyen fektetett vízszin
tes kútnak segítségével lehetne összegyűjteni oly módon, hogy 
abból csak a kavics-réteg fenekén levő víztömeg huzassék ki, a 
felső vízrétegek kizárásával.

Ennek a mennyisége hogy nagy, a geológiai szerkezet biztosra 
engedi venni. A szokásos becslések a terület nagysága és az évi 
csapadékmennyiség számba vételével meg vannak téve azon szü- 
kebb területre, mely a fóthi völgynek szorosan véve felel meg, de 
a fóthi hegység vonalán túl levő magas fensíkra már nem terjesz
kedik ki. így is Böckh úr becslése szerint, ki a vízmennyiség
nek Vö-ét veszi, de 22 év átlagos csapadékával (619 mm.) vagy 
27,400 ; -— Wein úr szerint, ki a legkisebb átlagos csapadékkal 
(449 mm.), de Vs beszürődéssel számit, vagy 32,800 köbmétert 
hoz ki 24 órára.

Vegyünk csak 15,000 köbmétert azon vízszintes mély 
kútra, mely a Duna vonalával párhuzamosan van tervezve, úgy 
az előbbi mennyiséghez adva 90,000 köbméter volna, mit a 
káposztásmegyeri víztelep forrásvíz gyanánt szolgáltatni képes 
volna az adott körülmények között állandóan, és így végleges 
berendezésű vízvezetéknek volna mondható.
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Nem mulaszthatom el azonban megjegyezni, hogy a szom
széd medencze az uj-pesti oly kedvező szerkezeti viszonyokat 
tüntet ki, hogy ott mély függélyes kuttal lemenve és azután szin
tes szívócsöveket elhelyezve szintén jelentékeny vízmennyiséget 
lehetne biztosítani. Itt a kavicsréteg mélysége helyekint 9—10 
méter a Duna 0° alatt. Hogy a felső rétegek romlott vize ne ve
szélyeztesse az igénybe venni szándékozott vezetéki vizet, a gyűj
tést nem a Duna közvetlen vonalán, hanem tán lehetséges lenne 
bellebb keletre a domb felé eszközölni. Ott teendő furatás ezt ki
derítené-

h) Térkép technikai magyarázattal.

Budapest baloldali vidéke, mint a Duna völgyének része, 
egy felületi mélyedmény, melyet keletről csak fensík környez,, 
melynek kőzetei legnagyobbrészt vízeresztők. Ezen fensík egy
szersmind vízválasztó is a Tisza és a Duna között, de úgy, hogy 
a víz nagyobb része jut a Dunába, részint a felületen, részint a 
felület alatt.

A mellékelt térkép egész keleti határa, de még valamivel 
azon túl is a Duna adózója. A vízválasztó dunai lejtője a na
gyobb. Azonban ennek geológiai szerkezete, bármennyire 
egyenletesnek tessék is, ha csak a felületet nézzük, hol a dilu- 
viál homok és kavics takaró terül el legnagyobbrészt, de az 
alatta levő rétegek ki vannak zavarva eredeti településükből 
és ezen zavarodás alapján egyes földalatti völgy eletek képződ
tek, melyeken a víz zöme, mint alanti patak siet a legnagyobb 
mélyedménybe a Dunába.

Négy ilyen medenczét különböztethetünk meg lejtéssel 
keletről nyugatra a Duna felé, mely a felületen is hasonló kife
jezést árul el ; a legdélibb a budapest-rákosi, melynek alanti 
forrásait a mostani vízvezeték szintes kútja vette igénybe a 
Duna vízével együtt; ettől éjszakra van a második az uj-pest- 
palotai — azután a harmadik mint a káposztás-megyer-duna- 
keszi-fóthi medencze, végre a negyedik a Sződ-Rátot völgy me- 
denczéje.

Hidrografiai tekintetben ezek között legfontosabb a har
madik és negyedik : a fóthi és a sződ-rátóti medencze, a meny
nyiben csak ezek azok, melyek nagyobb mélységből közel
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egyenletes (11—12° C.) hőfokú vizet szolgáltatnak, míg a két 
délibb medencze, noha szintén vízdus, és helyenkint már szin
tén közel egyenletes hőfokú vizet ad, de az kisebb mélységnek 
felel meg, minthogy az átlagos hőfok csekélyebb és az ingado
zás valamivel nagyobb.

A mellékelt térképen kijelöltem három csoportban azon 
vonalat, melybe a felfakadó (11 —12° C.) egyenletes hőfokú 
forrásvíz egyes kutak vagy források vagy fúrólyukak által leg
nagyobbrészt esik.

1. Az éjszaki vonal a sződ-rátóti völgy jobb partján a leg
fontosabb, a leggazdagabb és a legkönnyebben egyesíthető. 
Kezdem Kis-Szent-Miklós közelében a Tecerétek mélyedményé- 
vel, mi a fensík oldalán egy rosszul palástolt felszökő patakot 
jelent. Az éjszaki vonalba esnek a XIY. és XV. fúrólyuk. Ezek 
a legkeletiebbek, tovább felmenni a sződ-rátóti völgybe nem 
tartom szükségesnek, mert onnét a víz ezen faja maga jön ide. 
A vonal folytatásába esik nyugat felé a XXIII., XXII. és végre 
a XVI. fúrólyuk. Itt ezen vonal éjszaknyugati végén van a híres 
Törökkút Sződön. Ettől hirtelen elkanyarodik délnyugatnak és 
az első pont a felső Homokkút az ő nagyszerű vizével úgy 
jóságra mint bőségre nézve. Itt a XV. számú fúrólyuk van ; az 
abból kapott víz mindenben mása annak, mit a Homokkutban 
észleltünk. Ugyanezen vonal folytatásába esik a XVIII., XX., 
XIX., XXL, és kifelé keletnek visszakanyarodva XVII. fúró
lyukig. (II. Tábla 8. 1.)

2. A gödi csoport következik egy kis megszakadás után, 
melyet előidéz a vízhatlan alsó réteg felnyomulása a felületre. 
Ezen csoport a legkisebb, de legfeltártabb, a legfelötlőbb a leg
közvetlenebb. Az egyes források összekötve görbe vonalat ad
nak. Kezdem éjszakon a Puky forrással, aztán következnek a 
Dr. Flock Henrik (az előtt Arany László) adelházi forrásai, 
végződve a dunakeszii határban levő szomszédos «Csurgó» nevű 
forrással.

Az ezen források viszonyainak kipuhatolására tett fúrólyu
kak száma éjszakról délnek : X., XIII., XIV., IX., XL, XII., 
Vili. és I.
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Felfogásra ezen forrásokból elegendőnek találnám csak a 
vonal déli részen levő felét.

3. A Dunakeszitől délre eső s a Dunával közel parallel 
menő fensík tövében fakadó azon források vonala, melyek vize 
az ú. n. Falusi Tóba megy és ott egy terjedelmes mocsár meg 
turfa képződésre szolgáltat alkalmat. A fúrólyukak ki vannak 
mutatva a fővárosi talajfuratási bizottság által kiadott táblá 
zaton.

A források gyakorlati érvényesítésére ásás által azok czél- 
szerű feltárása szükséges. Hogy mi módon, azt a gödi források 
némelyike a legszebben mutatja; t. i. beásni mind addig, míg 
megkapjuk az alsó viznemeresztő réteget és fölötte a kavics 
meg homok-réteget, melyből a keresett forrásvíz előnyomul. 
Némely helyen nem csekély omladék távolítandó el, míg végre 
a forrás eredeti kibuggyanási helyére jutunk. Ez az eset adhatja 
elő magát az adelházi nagy forrásnál is.

Két vagy több szomszéd forrás ezen feltárás következ
tében közös csatornában egyesülhet, melyet a viznemeresztő 
alsó réteg képezne. Ez valószínűleg így lenne a teceréti vo
nalon.

Mindazon források, melyek úgy höfoki vagy vízminőségi 
vagy biztonsági tekintetben nem megbízhatók, el vannak 
hagyva. így azon források, melyek Dunakeszitől nyugotra es
nek és igen nagy számmal vannak, nincsenek tekintetbe véve. 
Ezek részint aprók, részint a falu homok magaslatából kapnak 
vizet közvetlenül, hova tehát a szerves anyagok lejuthatnak, 
melyek miatt Dunakeszi kútvizei sem mondhatók jóknak. Más
részt az itt fakadó sok kis forrás oly jótékonyon öntözi azon 
alsíkot, mely Dunakeszi fensíkja és a Duna között terül el, hogy 
az a helység zöldség kertje, melyből, a bíró mondása szerint, a 
lakosság többet vesz be mint szántóföldjeiből. Itt azokat ezen 
szempontból sem kellene háborgatni.

Vízszintes kút. A Dunaparton a megszakított vonallal a 
Dunával párhuzamosan a vízszintes kút iránya van kijelölve. 
Az irány épen az, melyet M ein úr is felvett tervébe azon kü
lönbséggel, hogy ő a Duna beszivárgásra fektetvén a fősulyt,
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azt a Duna 0° alatt csak valamivel tervezi lejebb; én pedig a 
legmélyebb vizrétegeket kívánván értékesíteni, mert ezek adják 
megbízhatóbban az állandó minőségű vizet, a kavicsréteg leg
mélyebb részére, mi 5—6 méter mélységben van a Duna 0° 
alatt, ajánlanám.

A többi berendezés körülbelül mind ugyanaz volna, mint 
a melyről Wein úr a költségvetési tervében szól.
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F B A N M JN -T Á R S U IA T  NYOMDÁJA.
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