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DIE GEOLOGISCHEN VERIIÁLTNISSE DÉR HAUPT- UND
RESIDENZSTADT BUDAPEST.
Von H. Horusitzky.
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A H old -utcai Vásárcsarnok.

Hold-utca

(V.,

11.

— 13.)

A

Duna-völgy egykori árterületén, a parttól alig fél kilométera vásárcsarnok felépítése eltt, 1893-ban öl kutató fúrást végeztek, hogy megállapítsák a hordképes talaj mélységét és megfigyeljék a talajvíz állásának átlagos szintjét. A kiegyengerett felszín a
Duna 0 pontja felett +9.14 9.43, átlag +9.30 m magasan van. (A
Duna ü-pontja az Adriai tenger színe felett 96 59 m+ * Innen csak
12.80 13.69 m, vagyis átlag 13.36 m-re fúrtak le. A Duna O-pontjálioz
viszonyítva e mélység, a Duna 0-pontja alatt,
3 65
4.35 m, átlag
4.09 m.
A terület felszínén törmelék-szemét terül el, amely 1.75 3.34 m
vastag. Átlagos vastagsága 2.38 m. A feltöltés alatt a Duna kevert,
iszapos hordaléka, az egykori term talaj, fordul el, amelynek szintje
a Duna 0-pontja felett +5.80 7.68 m-re, átlag 6.92 m-re fekszik. Ennyire,

—

—

—

—

—

—

—

1. ábra. 1. a.-mediterrán agyag. Untermediterraner Tón. 2. Kavics és homok.
Sehotter und Sand.
iszap.
sandiger
3. homokos
Aufschüttung.
Schlamm. 4. feltöltés.

Fig.

—

—
—

tv. talajvízszint.

Hosszúság

—

—

Gruiul wasser- Spiegel.

Mass dér Lángé:

1

cm =50

m

—

0.88
4.64 m, átlagban 2.61 m. Ennek a fekü je homokos kavics, lefelé haladva durvább kavics, amely a Duna 0-pontja
magasságban kezddik. A homokosfelett +2.99
4.92 m, átlag 4.31
kavicsos hordalék vastagsága 6.70—9.32 m, átlag 7 87 m.
Ez alatt közvetlenül az agyag terül el, az alsó mediterrán kékes,

nek a vastagsága

—

közlemény a Földtani Közlöny 1932. LXII. köteteben a 207
meg.- Die erste Mitteilung érsekién im Földtani Közlöny
Bd. LXII. ]). 209.
** Erre vonatkoztatom a következkben is magassági adataimat.

*

Az

I.

209. lapon jelent
'*932.

m
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kemény agyag fels része, amely az oxidáció révén sárgás, szürkés
3.15,
agyaggá vált. Ezen hordképes agyag a Duna 0-pontja alatt
3.56 ni mélységben kezddik. Ebbe az alapul szolgáló
3.75 m, átlag
agyagba átlagban 0.50 0.60 m-re fúrtak le. Amennyire a fúrások
szelvényeibl megállapítani képes voltam, úgy látom, hogy az alap
irányban lejt átlag 30 40“ alatt.
felszíne északkelet délnyugat
A kavicsos réteg vízzel telített, mégpedig a normális talajvíz-

—

—

—

—

—

—

i

—

Duna 0-pontja felett +1.51 1 67 m, átlagban
mélységben
felszíntl számítva a talajvíz átlag 7.70

állás mellett a víznívó a
1.60

m-re

áll.

m

A

van.
*

S

*

*

dér Markthulle in dér Hold-utca. Das
planierte Grundstück, auf dem die Markthalle V. Bezirk Holdutca 11 13. im einstigen Inundationsgebiet dér Donau erbaut wurde,
liegt durchsehnitt Uch 9.30 m ü. d. 0-Punkt dér Donau. Hier wurde
dér Untergrund mit mebreren Bohrungen durchsohnittlich bis 13.36
m sondiert. Die mittlere Máehtigkeit des auf dér Oberfláehe abgelagerten Schuttes betrágt 2.38 m, darunter folgen 2.61 m s«hlammiges Geschiebe, dalin 7.87 m Schotter. Das Liegende des zuletzt
genannten ist dér untermediterrane Tón, dér im allgemeinen
3.56
u. d. 0-Punkt dér Donau beginnt .Seine Oberfláehe falit
i

lua lionsskizze

—

m

von

NO

SW

gégén

vöm 0-Punkt

ein.

dér Donau,

schnittlich bei 7.70

m

Das Grundwasser steht hier bei +1.60 m
durcú
und — bei normáléin Wasserstand

—

von dér Oberfláehe gemessen.
#

*

#

III.

A z Ü j pest r a k p a r (Dunapart, Margit-hidtól Ipoly utcáig).
A Margit-liídtól egészen az Ipoly-utcáig, a Duna és a Pozsonyii

t

között 1885-ben 10 fúrást eszközöltek, amikor e terület még felöltve nem volt. Azóta a Duna ezen árterületét már feltöltötték, mégpedig átlag 3 4 ni törmelékkel s így ez a rész jelenleg hozzávetleg
7
magasan fekszik a Duna 0-pontja felett. (A szelvény 31. számú
iit
I

—

m

fúrási adatait a Margit-hídi

szelvényi közleményben

fogom ismer-

tetni.)

Az egykori
111

-nyire van.

—

Duna 0 pontja felett 2.90 3.70
búmuszos,
talaj alatt, amely

felszín a

A term

m, átlag

3.16

homokos

réti

áll, apróbb kavicsos homok fekszik, ez alatt pedig a Duna
szürkés iszapja van. A Duna legfiatalabb hordaléka 0.25 3.75 ni,
vagyis átlag 238
vastag. A Duna-hordalék közvetlen feküje homoközötti
kos kavics. Ez a Duna felett +2.93 m és a Duna alatt
1.57
magasságban kezddik, átlagban a Duna felett +0.72 m-nél. A kavicsos réteg vastagsága 1.47 7.48 m, átlag 5.30 ni.
A hordképes talaj a kavics alatt lev alsó mediterrán sárgás,
majd szürkés-kékes kemény agyag, amely itt a Duna 0-szintje alatt
3.04,
5.79 m, átlag 4.58 m-nél kezddik. Az agyag, amint a szel-

agyagból

—

m

—

m

—

—

—

vénybl

is

látható, északkeletrl délnyugati irányban

lejt,

mégpedig

körülbelül 1000 m-es szakaszon, 3.04-tl 7 24-ig, vagyis 4.20 méterrel
esik, ami kb. 0 fok, 1.5 percnyi lejtésnek felel meg. Ebbe az agyagba
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—

1.60
6.42 m-t fúrtak bele. Az egykori
felszíntl, a term talajtól,
számítva, a fúró 8.78- -14.33 m, átlag 1121 m-nyire hatolt le. Jelenleg
3
4
vastag feltöltés miatt az egykori fúrás alja is mélyebbre

— m

került.

2. ábra. 1. alsó mediterrán.
Schotter und Sand. 3. iszap.

Fíg.

—

Untermediterran.

— Schtámm.

A

38. sz. fúrás 0
került meghatározni:

— 11 m

4.

2.

feltöltés.

kavics és homok.
Aufschiittu isr.

—

mélységébl a következ kövületeket

Truncatulimi Dutemplei, d‘Orb., Cristellaria cullrata
Rotania Soldanü, d'Orb., és Echinus, tüske.

A
satu,

35.

számú fúrás

10

— 12

in

,

si-

Monti.,

mélységébl: Cyclammina acut'dur

Hantk.

A
d'Orb.

43. sz. fúrásból, 10 m körüli mélységbl: Uvigerlua pygmaea,
Valamennyi alak mind az oligocénban, mind pedig a miocón-

ban megtalálható.
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Ettl a szelvénytl északra, az Újpesti sziget déli csücskén,
(V/63, számú fúrás) és tle északra, mintegy 500 m-nyire, ugyancsak
közel a Dunaparthoz (V.65. számú fúrás), az 1875. évben mélyesztett
mélységbl, a megiszapolt anyagból
fúrásból mindkét helyen kb. 9

m

kikerült fauna a következ:
sz.

és 65. sz. fúrás.),

Cyclummina

Cristellaria cultrata, Mont).,

aculidorsata, Hantk.,

Dutemplei,

Truncatulina

sz.

(63.

(63.

d.Orb., (63. sz. fúrás.),

fúrás.), Cristellnria arcutostri-

ata, Hantk., (63. és 65. sz. fúrás.), Cristellaria Wethcrellü, (63. és 65,
sz. fúrás.), Cristellaria gladius, Phil., (65 sz. fúrás), Uvigerina pyg-

maea, d'Orb.,

(63 sz. fúrás.),

Nodosaria raphanistrum, L

(63 sz.

sp.,

fúrás.), Clavulin a Szabói, Hantk., (63 sz. fúrás.), Spiroplepta cárinál
d'Orb., (63 és 65 sz. fúrás), kopott Nummulites, (65 sz. fúrás.).
A kövületeket d r. S eh r éter Zoltán magy. kir. fgeológus
volt szíves meghatározni.
A talajvíz szintje, tekintettel arra, hogy a fúrások a Dunához
közel vannak, a mindenkori Duna-állás szerint ingadozik.
t

* *

*

Situationsskizze

und geologisches

Profil des Újpest cr (pici

i.

tvon dér Margít-Brüeke bis zr Ipoly-utca). Dieses Gebiet wurde erst
neueren Zeiten nm 3 4 m aufgeftillt. Dic natürliche Oberflácbe
lag seinerzeit durchsehnittlieh 316 m ii. d. Q-Punkt dér Don au. Das
jiingste Geschiebe ist im Mittel 2.38 m, dér darunter folgende sandige
Sehotter 5.30 ni macii tig. Das Liegende dér schotterigen Sebicht isi
4.58 in beginnt.
dér untermediterrane Tón dér durchsehnittlieh bei
Es komimén in derseiben Fossilien des Oligozáns und Miozans vor.
Eine áhnliche Fauna kam auch aus den Bolirungen dér Újpestéi
Insel zum Vorschein.
Das Grundwasser passt síeli liier
in Anbetracht d essen, dass
die Bohrungen in dér Nálie dér Donau niedergeteuft wurden
dem
jeweiligen Wasserstand des Stromes an.

—

in

—

1

—

—

-

IV.

Kárpát utca
pát,

utca

A címben
nához közelebb

i vili a n y-t ele p. (V. kér.
és Váci-ál 76.-78. szóim.) (3. ábra.)

és a v áci-ú

31., 3?., 4t.

l

jelzett területet két részre oszthatjuk.

es

terület,

a folyam

Az egyik

fiatal árterülete,

Kára

amelyen a

m

De
rá-

hordott szemetes törmelék átlag 4.60
vastag, ezalatt 3.50 m vastag
az egykori talaj. A másik rész a Váci-út menti magasabb, ó-holocén
terület, kis Dunapart, mely széltl odahordott 2.50-3 00
vastag Dir
na-homokból állott. Helyenként a felszín egyenetlenségeit szemét tölti ki. Az egész téridét jeleneg már annyira kiegyengetett, hogy majdnem síknak vehet. A jelenlegi felszín a Duna 0-pontja felett +7.84
8.54 m., átlag 8.18 m-nyire fekszik. A feltöltött rész a Duna által kimosott, majd a Duna iszapos hordaléka által ismét feltöltött völgy,
amelynek egykori felszíne 3.50
500 m-nyire magasan feküdt. Az
iszapos hordaléknak vastagsága 2.00
4.00 m. Ez húzódott egészen az
említett ó-holocén partig. A part mellett van egy régi Dunaág, ennek
nyomai helyenként még most is megtalálhatók. Az erodált völgy az
iszapos hordalék alatti homokos-kavicsosi képzdménybe vésdött.

m

—

—

—
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m-nyire kezddik, míg
felszíne a Duna 0 pontja felett kb.
n agm-s-' ;;ig terjed. A kavics komplexum vas
a parti részén 4 i.'O
tagsága lent kb. 3 ni és fent kb G.50 ni.

amelynek

1

m

A

talajvízzel telített. A villany
0-pontja felett r3.95 3.84 in,
a Kárpát-utcánál pedig 3.50 m-re van. Az egykori Dünaágban-í sok

kavics és a felette

lév

iszap

I.

1

is

—

Duna

telepnél a normális talajvíz a

r

,

:

-ÜTGK

Fig.
és

—

Mediterránéi’ Tón. 2. kavics
1. mediterrán agyag.
Sohlamm. 4. feltöltés.
AufSchotter und Sand. 3. iszap.
Grundwasserspiegel.
schüttung. tv. talajvízszint

3.

homok.

ábra.

—

—

—

—

szór a felszínen áll a talajvíz, idszakos pocsolyát alkotva.
fúrással csak a holdképes agyagig hatoltak, s így csak felszínének magasságáról szólhatunk. Ez az alsó-mediterránhoz soroz-

A

ható sárgás agyag a

Duna

0-pontja alatt

— 1.75 rn-nél kezddik, és kissé

a

Duna

—

1.5G,

felé lejt.

A

—

2 48 m, átlagban
szelvényen ábrázolt

fúrások az 1919. évben történtek.

Közel ehhez a területhez azonban, az Újpesti rakpart 1414. h. sz.
lev Aezél féle frésztelepen, víznyerés szempontjából lefúrt ak
mélységig, végig a sárgás, majd kékes, kemény
egészen G0.03
agyagban, anélkül, hogy belle vizet kaptak volna. A fúrást abba-

alatt

m

25
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hagyták, s vizet csak a felette lev kavicsos rétegbl tárolnak. IG
mélységben kezdaz agyag állítólag a Duna 0 pontja alatt —4.(10

m

Á

fúrást 1010-ben létesítették.
Situationsskizze und geologisches Profil de s Baugrundes dér
Elektrizitatsanlage. (V. Kárpát-utca 31, 37, 41 und Váci út 76 78).
Das im Titel bezeichnete, zr Zeit bereits durchsclinittlich 8.18
ii, d. Ü-Punkt dér Donau
planierte Gebiet bestelit aus zwei Teilen,
dik.

,

—

m

namentlich einem niedriger gelegenen Inundationsgebiet und einem
altholozanen sandigen Teil. Dem entsprechend ergeben auch die
Bobrungen zwei verschiedene Bilder, solange sie den tragfesten Tón
niclit erreichen dér hier durchsclinittlich
1.75 in u. d. 0-Punkt dér
Donau beginnt. Die Oberfláche des Tons falit sanft gégén die Donau
Katast. No. 1414. wurde
ein. Unweit von hier, auf den Grundstüek
eine Bohraiig bis 60 ni niedergeteuft, dér blaue Tón aber nicht durchstochen, so dass hier nur die über dem Tón befindliche sohotterige
Schieht das Vasser liefert, welches mit jenem dér Donau in Zusam-

—

menhang

steht.

V.

A

népszálló környéke (VI., Aréna-út 148

kavics és homok.
Tón.

—

—154.

szám.)

Sehotter und Sand. 3. homokos agyag.
Grundwasserspiegel.

tv. talajvízszint.

Hosszúság.

—

—

sandiger

—

Mass dér Lángé:

1

cm=40

m.

A Váci-út, Aréna-út, Fóti-út és a Taksony- utca által közbezárt
négyszögalakú terület óholocén magaslaton terül el, melynek partja
a Váci-út cs a Visegrádi- utca között volt. Itt az eredeti térszín a
Duna 0-pontja felett 7.96 8.23 m, átlag +8.06 m magasan fekszik. A
term talaj barna homok, az altalaj pedig sárgás homok és sárgás
homokos agyag. Ezek összvastagsága 2.70 3 75 m, átlag 3.15 m. Az
alatta fekv homokos kavicsos hordalék a Duna 0-pontja felett +4.35
5-26 m, vagyis átlag 4.95- nél kezddik, vastagsága pedig 6 28
7.08
in, átlag 6.64 m.

—

—

—

—

A kavicsos Duna-hordalék közvetlen fekiije a budapesti liordképes agyag, amely a Duna 0-pontja alatt
1.75
193 m, átlag
1.59,

—

—

—
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m-ben érhet

el és amennyire a
kissé a délkeleti irányban lejt.

szelvénybl látható, az agyag felszíne
A fúrásokat az 1916. évben mélyesz

tették.

A talajvíz az akkori mérések alapján normális vízállásnál 3 90
m-nyire a Duna 0-pontja felett van. A felszínrl számítva a talajvíz
4.16 m mélyen áll, normális körülmények között.
A VÍ/34. számú mintából, azaz annak megiszapolt anyagából,
kb. 9.78 10.00 m mélységbl elkerült fauna dr. Schréter Zoltán
m. kir. fgeológus meghatározásai alapján a következ: Cyclammina
acutidorsata, Hantk., Truncalulina Dutemplei, d‘Orb., Truncatulina
compressa, Hantk
Cristellariu cultrata, Monti'., Rotálni Soldanii,
d'Orb.. Uvigerina pycfmaea, d'Orh, Nodosaria sp., Clavulina Szabói
Hantk., Spiroplepta carinata, d'Orb., Gaudryna siphonella, Ros.
Közlöm az innen néhány lépésnyire északra, a Nagy alföldi-utca
cs a Botond-utca sarkán, az 1875. évben mélyesztett sekély fúrásból
kikerült faunát is. A fúrás szánna VI/37.:
11 m mélységbl
kb. 10
Cyclammina acutidorsata, Hantk., Truncatulina Dutemplei, d'Orb,

—

,

,

—

Cristellaria cultrata, Monti., Rotalia Soldanii, d.Orb., Bigineria capracolus, d'Orb.

Az egyes alakok az eddigi vélemények szerint a Clavulina Szabóid, Hantk. kivéve úgy az oligoeénban, valamint a miocénban is
elfordulnak. A fauna alakjainak százalékokban való kiszámítását
teljesen
munkának tartom.

medd

# * *
~

S itua tionsskizzc und
:

Volks hotel’s (Aréna-út 148

geologisches Profil dér

— 154.).

Umgebung

des

liegt auf einer altholozánen Hbe,
0-Punkt dér Donau. Dér O bér bódén und
dér Üntergrund sind sandig, darunter folgt schotteriges Donaugeschiebe. Die Gesamtmáchtigkeit dicsér Bildungen betrágt in Mittel
9.79 m. Dér darunter folgende tragfeste Tcn ist bei etwa
1.75 m u. d.
0-Punkt dér Donau zu erreichen. Aus einzelnen Bohrproben dieses
und des benaehbarten Gebietes kamen mehrere Fossilien zum Vorsvbein, die mit Ausnahme dér Clavulina Szabói, Ii a n t k. sámtlich
sowohl im Oligoziin, wie a-pcli i,m Miozan vorkommen. Die perzentuclle Berechnung dér Formen dicsér Fauna ist meiner Ansicht nach
vo kin mén zweek los.
Das Grundwasser bewegt sich liier unter normálén Umstánden
etwa 4.16
unter dér Oberíiáclie.

Das viereekige Grundsíüok

durchjsehniíl

licli -|-8.06

m

ti.

d-

—

1 1

m

VI.

A Békedéri

rom. kai. templom.

(Béke-tér és Országbíró
utca sarok.)
L.:'„A Béke-tér környékének bidrogeológiai viszonyai. Földtani
Közlöny, LV11I, p. 122."
’

* * *

Situalionsskizzen und geologisches Profil des Fundamentes
dér vöm. kaik. Kirche dm Béke-tér (VI. Bezirk, Ecke Béke-tér und

Országbíróm tea).

3
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Die Besohreibung dér geologisohen Verháltnisse dér Umig©bun,g
des Béke-tér siehe Földtani Közlöny Bd. LVIII. p. 230. \vo auch die
geologisohen Profile mitgeteilt wurden.
VII.
VI. kér.

Leve n

t

e-u

teától

M o h á c s-u teáig terjed

rész.
A geológiai szelvény iránya északnyugat-délkeleti; a Leventeutea és Gömb-utca találkozásánál kezddik, ahol a Duna régibb parti
homokbuckája emelkedik ki a területbl, közelében van a Duna árterületének ó-holoeén terrasza és keletre a Ilákos-patak ingoványos
laposa. Az említett pont a Duna felett 12.(57 m-re fekszik, míg tle
délkeletre a mocsaras terület magassága átlag 9 m, kivéve a Lehelutcától a Mohács-utcáig terjed szakaszt, ez a rész átlag 0.60 m-rel

magasabban

fekszik az elbbinél.
és a Hungária-körút táján jelenkori üledék:

A Kr r tá cs-u teában

fekete agyag, mocsárföld van a felszínen, szürke agyag altalajjal,
alatt a Hungária-körút vonalán a Rákos-patak iszapos-agyagos hordaléka s innen északkelet felé homokos talaj az uralkodó, en-

amely

—

nek vastagsága 1.50 3 00 m, ez alatt a Röppenty-utca és a Hungária
körút között elterül, régi vízállásos területen keletkezett, kb. 2 3 m
vastag tzeges lápföld található, amely a pleisztocén kavics terraszon
fekszik. A kavics a Levente-utcánál a Duna 0-ponja felett 7 m-nyire
érhet el, a laposban hozzávetleg 4 5 m-re fekszik ugyancsak a
Duna 0 pontja felett, míg a Mohács-utcánál már a Duna 0-pontja
alatt kezddik. A Levente-utcai fúrás-hely kivételével, a kavics 2
m-rc terjed a Duna 0-pontja alá. A kavicsos réteg vastagsága 3 8 rn

—

—

—

—

közt változik.
A kavics, valamint fedrétegei talajvízzel telítettek, amely itt
aszerint igazodik, ahogy a Duna a Rákos-patak vizét befogadja-e,
vagy sem Rendes vízálláskor a talajvíz állása a Duna 0-pontja felett
]-6
és magas vízálláskor kb +8 in, amikor a víz a laposabb
7
helyeken épült házak pincéit már teljesen elönti.
A pleisztocén kavics fék kjében a szelvény északnyugati felén
fels mediterrán korú lazább agyag található, míg a szelvény délkeleti részén alsó mediterrán
plasztikusabb agyag képezi a vidék
alapját.

— m

Levente-utca 16. számú ház telkén (VI kér. 46. sz. fúrás) az 1875.
évben mélvesztett fúrás 13.70 20.00
közötti mélységbl dr. Seb ré
tér Zoiltán fgeologus meghatározásai szerint a következ fauna
került el: Nonioniva depresula, Walk et Jnc Truncat.ulina sp Uviaerina yygmaea, d‘Orb., Polystomella erispa, Lám., Rotalw Beccarn.
Linn Echinvs tüske, T elírva sp Cardium sp., Vevus sp., Corbula
gibba, Olivi efr., Osiracodák és hal otoUthusok.

—

m

.

t

,.

A

,

,

Gömb-utca

m

és a

Röppenty-utca

keresztezésénél (VI. kér. 45.

mélységben, az 1892. évben eszközölt fúrásnál hasonló
agyag a következ faunát tartalmazta: Polystomella erispa, Lám.,
Milii íim sp., Cardium sp., Corbula gibba, Olivi cfr., Nucula sp. és hal

sz.

(

fúrás) 11

tolit has.
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A Gömb-utca 36. sz. liáztelken (VI. kér. 44. sz. fúrás) az 1892, évben mélyesztett fúrásból kikerült fauna a következ: Tfuncatulina
Dutemplei, d‘Orb., Miliit na sp.
A Mohács-utca 24. sz. liáztelken (VI. kér. 40. számú fúrás) az
1875. évben mélyesztett fúrásból, kb. 14
mélységbl pedig a következ fauna, került ki: Polymorphina deltoidea, Ros., Spiroplepta carinata, d.Orb., Truncalulina sp.
Az, hogy e kövületek alapján a rétegek korának pontos megállapítása nem könny feladat, az e pár feladatból is látható.

m

* * #

Geologisches Profil des in VI. Bezirk, von dér Levente-utca
bis zr Mohács utca reichcnden Abschnittes.
Dieses geologische Profil durehschneidet ein flaclies Gelande,
das einen Teil des Inundationsgebietes des Rákos-Baches darstellt.
Die Riehtung des Profiig ist
SÓ. Die im Altér vor dem Bach
ges.ch.iebe
stehenden Bildung ist hier ein lockerer Sand, dér im
Inuiulationsgebiet einen torfigmoorigen Bódén in einer Machtigkeit
iiberlagert. Dér
Moorboden liegt auf einer
von ungefálír 2 3
pleistozánen Schotterterrasse- Dér Schotter ist beiláufig -j-4 5mü.d.
0-Punkt dér Donau zu erreichen, mit Ausnahme dér Levente-gasse,
bereits erheblieh höher beginnt. Die sohotterige
avo dér Schotter

NW —

— m

—

—

5. ábra. a.-mediterrán agyag'.
Unter Mediterrán. 2. fis. mediterrán.
- Ober Mediterrán. 3. pleisztocén kavics.
pleistozáner Schotter. 4, diluviális homok.
diluvialer Sand. 5. tzeges talaj.
torfiger Sand 6.
Gescliiebe vöm RákosSand. 7. Rákos-patak hordaléka.
homok.
schlammiger Beden. tv 2 rendes talajvízállás.
patak. 8. iszapos talaj.
hocher
normálén Grundwasserstand. tVj magas talajvízállás.

Fig.

—

—

—

—

—

—

—

—

Grundwasser spiegel.

—

Schicht ist 3 8 m máchtig. Im Liegenden des Sohotters ist in dér
NW-liehen Halfte des Profils obermediterraner, lockerer Tón, imSOlichen Abschnitt untermediterraner, plastischer Tón anzutreffen.
Das Niveau des Grundwassers schwankt hier je nach dem, wie
aufnimmt. Bei normalen
die Donau des Wasser des Rákos-Baches
Wasserstand steht das Grundwasser +6 m, bei bohém Wasserstand bei
láu fig 8 m ii. d. 0-Punkt dér Donau. Die Keller dér an niedrigeren
St? llen erbauten Háuser werden hier nicht selten vöm Grundwasser
übcrschwemmt.

,
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VIII.

Az Állatkert

és kör nyéke.

Az e közleményben ismertetett területet az egykori Városligeti
patak szelte át, a térszínt jelenleg már ki egyengették, feltöltöttek
Átlagos magassága a Duna 0-pontja felett 10.58 m. A patak
medrét humuszos homokos talaj tölti fel, amely alatt sárgás,
agyagos homok telepszik. Együttes vastagságuk átlag 3.50 m. Ez alatt
sárga homok következik, amely a Városligeti völgy jobb oldalán felszíni-e is kibukkan, míg az Állatkert nyugati csücskében már erodálódott. A dne-homok feküje a pleisztocén kavicsos-homokos rétegsor. Ez átlagosan a Duna 0-pontja felett +6 m-nél kezddik és a Duna
0-pontja alatt
5 m-nél végzdik. A kavicsos réteg nagyjából keleti
irányban lejt.
A kavicsos réteg fekii jóben miocén rétegek találhatók. A fels
mediterrán lazább kzetei a Duna 0-pontja alatt 3.33 9.12 m-nél kezddnek, az alsó mediterrán plasztikus agyagja pedig a Duna 0-pontja
körüli mélységben veszi kezdetét. E harmadkori rétegek közül: a fels
mediterránba. 1.74 13.30 m s az alsó mediterránba 1.00 10.00 m-ig
fúrtak bele,
nem tekintve természetesen a mély városligeti artézivastag és a
két fúrás szelvényét, ahol a fels mediterrán kb. 230
Duna 0-pontja alatt 5.02 m-nél kezddik. A Szóohenyi-szigeten, ahol
jelenleg, a Mezgazdasági
Múzeum áll, az 1901. évben mólyesztett
több fúrás közül egynéhánynál 16 m-ig hatoltak le. A fels mediterránban kb. 3 m-t haladt a fúró, ahol ez ott települ szürkés-kékes

—

—

—

—

—

m

homokban

igen sok kövületet találtaik.

A

fels mediterránba mólyesztett fúrások anyaga megegyezik
az 1920. évben, a Mnnká csy-utca 18. szám alatt lev Festészeti aka
démia telkén kihozott sárgás- foltos lazább kzet anyagával, amely
Cardium sp. töredéken kívül, apró kavicsot, gránát szemcséket tartalmazott és tufás darabokon kívül a tufából származó víztiszta kvarcszilánkok is észlelhetk voltak benne. Ez tehát arra vall, hogy az
hamuszórás utáni képzdmény, tehát fels
itteni kzet a vulkáni
mediterránkor! tengeri anyag. Itt a terület 7.75 m-nyire van a Duna
0-pontja felett és a fúró a felszíntl számítva 12.45 m-nyire hatolt le.

A

fúrási

szám VI.

kér. 81-

Az Állatkerttl északkeletre, a Sznyi-utca 16-18. szánni telken,
amely a Duna 0-pontja felett 10.82 m-re fekszik, cea 16 m mélységben
kikerült plasztikus agyagból kiiszapolt mikrofauna dr. S eh rété r

Zoltán fgeológus meghatározásai szerint a következ: Cristellaria
cultrata Monti., Cristellaria arcuatostriata. Honik., Cristellaria gladius, Phih, Nodosria raphemistrum, Lilin., Nodosaria Hörnesi, Hantk.,
Clavulina Szabói, Hantk., Spiroplepta carinata, d‘Orb.
Itt 1875-ben és 1910-ben történtek fúrások.
fúrási szám VI/52.
A fentemlítettek alapján feltételezhet, hogy itt egy kis vetdés
van, amely a Városligeti patak jobb oldalán huzódhatik.
A talajvíz a szelvény adatai alapján átlagosan a Duna 0-pontjá
felett 6.70 m, a felszíntl számítva 3.90 m-re van. A tavak mesterségesen kiásott medencék. A nagy tóba a Rákos-patakból vezetik a vizet.

A

30

—

—

I iy.
6. ábra. 1. a. mediterrán.
Untermediterran. 2. fis. mediterrán
Qbermediterran. 3. kavics és li mi: k. — Schoitter und Saud. 4. homok
Sand. 5. patak hordalék.
Alluvium.
feltöltés.
Aufschiittun."
(

—

tv. talajvízszint.

—
— Gruiidwasserspiegel.
(!.
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Situationsskizze und geclogisches Profil, des Tiergartens
(VI. Bezirk, Állatkerti-krút.).

und seiner Umgebung

Dieses einst vöm Városligeti-Bach durehschnittene, heute bereits
ii.
d. Ü-Punkt dér
planierte Gebiet liegt du r eh scíhn it tlich +10.58
Donau. Hier treten ebenfalls alluviale Geschiebe, lockerer Sand und
pleistozaner, sandiger Scliotter auf, in (lessen Liegenden beide mediterráné Bildungen anzutieffen sind. Nacli dem Angaben dér Proliié
muss hier eine kleine Verwerfung verlaufen, die sich am rechten

m

Llfer des Városligeti-Bades dahinziehen dürfte, Aus mehreren Bob
runigen kamen auch Versteinerungen zum Vorsohein.
d.
ii.
Das Grundwasscr steht hier durehschnittlich -| G 7
0 Púnk t dér Donau. Die Teiche sind kiinstlieh ausgehobenen Bassins,
in die das Wasser vöm Rákos- Bach geleitet wird.

— m

IX.
u n y a d i-t éri vásárcsar n o k (V 1 Hunyadi tér 5.)
A Hunyadi-tér és környéke a Duna régi árterületén fekszik,
közel ahhoz a Dunaághoz, amely a pleisztocén part alatt folyt. A térszínt egyenetlenségeit sok helyen törmelékes szemet tölti ki, ennek,
átlagos magassága a Duna 0 pontja felett +7.00 m. A félt ltóses törmelék vastagsága átlagban 1.64 ni. Az eredeti, egykori Duna liget
II

.,

mediterrán agyag,
Tón. 2. kavics és
homok. — Scliotter und Sand. 3. feltöltés.
Aufschüttung. tv. talajvízFig.

7.

ábra.

1.

mediterránéi

szint.

Hosszúság

—

—

-

Grundwa.sserspiegel.

Mass dér Lángé:

1

cm

— 50 m.

Duna hordalékos iszapja alkotta, amely humuszos homokos agyagból, szürkés iszapból, sárgás homokos agyagból, sárgás
agyagból, majd agyagos homokból állva, váltakozva képviseli a legfiatalabb képzdményt. Ezen üledék-sorozat a Duna 0 pontja felett
+4.35 5.94 m, átlag 5.31 m-nél kezddik és együttes vastagsága
1.51
4.71 m, átlag 3.55 m. Közvetlen alatta homokos kavicsos képzdmény fordul el, amely a Duna 0-pontja felett +0.89—1.60 m, átfelszínét a

—
—
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m

vastag. E számításban nincselag 1.35 m-nél kezddik és átlag 600
adatai,
mert
e két fúrás a kavicsban állott
7.
fúrás
6.
és
nek benn a

meg, melyet nem fúrtak keresztül.

Mint az eddig ismertetett helyeken, úgy itt is a legtöbbnyire
alsómediterrán agyag a bordképes talaj. Az agyagot a Duna 0-pontja
4.60 m-nél érték el és cca 1 méternyire
5.27 m, átlag
alatt
3.54,
fúrtak bele.
A talajvíz ezen agyag felett kering és feljut egészen a Duna
0-pontja fölé kb. 4-2.64 m-re. A felszíntl számítva, normális víz-

—

—

—

m mélyen áll.
említem meg a Király-utca 60. szám alatti egykori, állítólagos vasas fürdt, amely elegend mennyiség 12 C fokos vízzel rendelkezett. E fürd a vizet a kavicsból kapta. A Hunyadi-téri talajfúrásokat az 1893. évben végezték.

állásnál a talajvíz 5.00
Itt

* # *

Situationsskizze und géologisches Profil des Baugrundes
dér Markthalle am Hunyadi-tér (VI. Bezirk, Hunyadi-tér).

Dér Hunyadi-tér und seine Umgebung liegt auf dem altén Inundationsgebiet dér Donau, in dér Náhe des Donauarmes, dér liier zu
Fiissen des pleistozanen Ufers dahinfloss. Die d urobsehn i ttliche
des einigermassen aufgefüllten und geebneten Gebietes ii. d. Donau
ist 7 m. Unter dem angeschütteten Sehutt kommen humöser Tón,
graulieher Schlamm, gelblicher. sandiger Tón, gelblicher Tón,
dann tonige Sandschichten in abwechselnder Lagerung vor, unter
diesen liegt dér bekannte sandige Schotter. dér durchschnittlich 4-1.35
m íi. d. 0-Punkt dér Donau beginnt. Das Liegende des Schotters wurde durchschnittlich —4.60 m u. d. 0-Punkt dér Donau erreicbt. Das
Grundwasser zirkuliert íiber dem Tón ungefahr 4-2.64 m über dem
0-Punkt dér Donau. Von dér Oberflache gereehnet ist es unter normálén Verhaltnissen in einer Tiefe von 5
anzutreffen.

Hbe

m

X.

A Magna Do rn n a H u n g a r o r u m (Be g n u m M a r ianum) Egyházközség rom. kát. templom altat a jai

a k

g e oló g

szón y

a i. (VTI.. Damjanich- utca végén, az
Aréna-út mellett.)
plébániaRegnum Marianum
L.: „A Városligetben épül
templom környékének hidrogeológiai viszonyai. 1 térképpel és 1 szelvénnyel. Földtani Közlöny. LVI. p. 76.“
tt

i

a

i

r

i

—

* *

—

*

Situationsskizze und géologisches Profil des Baugrundes dér
(VII. Bezirk, Ende
dér Damjanich -utca, beim Aréna-út).

Magna Domina Hungarorum-Kirchengemeinde

Die hydrogeologischen Verháltnisse dieses Gebietes besprach ich
des Földtani Közlöny mit einer Karte und einer Tabelle
dér Bohrungen, so dass ich midi hier nicht in Wiederbolungen

im Bd. LVI.

einlassen will.
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XI.

v á n-t é r i v á sárosa r n o k.
Az István-tér környéke a Duna egykori árterülete volt, s a Duna
folyam és a Pesti-Dunaág között terül el. A terület 1.(50 3.53 m,
átlag 2.41 m-nyi vastag szemetes törmelékkel töltdött fel s jelenleg
a Duna 0-pontja felett 8.60 m-nyire fekszik. A törmelék az egykori
I s t

—

humuszos földet takarja, melynek altalaja sárga agyag, sárga agyagos homok, sárga homokos agyag és vékony rétegben sárga homok. E
8.00 m, átlag (5.35 m, és a Duna
fiatal Duna-hordalék vastagsága 4.71
0-pontja felett átlag +6.00 m-nél kezddik. Az alatta elterül homo0.33 inkos kavicsos hordalék hozzávetleg a Duna 0-pontja alatt
3.07
m.
átlagos
vastagsága
nál érhet el. az
Az elsorolt laza képzdmények felülje szürkés agyag, amelyet
a Duna 0-pontja alatt —2.91 m-nél fúrtak meg. Ebbe átlag csupán
0.37 m-re hatolt a fúró.
A talajvíz itt az 1893. évben, amikor a próbafúrásokat eszközöl-

—

—

ték, a Duna 0-pontjához viszonyítva +2.20 m-nyire, a felszíntl számítva 6.40 m-nyire állott.
Körülbelül ebben a nívóban van a Hungaria-fürd VII. kér.
Dohány-utca 44. szóim alatt lev pincéjében a k'b. 2 m-nyi átmérj, a
pince alapjától számítva 5 m mély kút, melynek vize a fürdt bségesen ellátja. Magas vízálláskor a kút. víz a pincét elönti.

a.-mediterrán agyag. — untermediterraner Tón.
kavics
— Schotter und Sand.
homokos agyag. — sámli.get- Tón.
feltöltés — Aufschüttung.
tv. talajvízszint, — Grund wásserspiegel.
Hosszúság — Mass dér Lángé: 1 cm = 50 m.

Fig. 8. ábra.
és homok.
4.

1.

Situationsskizze

2.

3.

und geologisches Profil des Baíugrundes dér

Markthalle VI. István-tér 10—12.
Titel bezeichnete Gebiet liegt zwisclien dér Don au und
einstigen Pester Donauarm. Die mit Schutt aufgefülltc gegenwártige Oberflá.che liegt +8.60
ii. d. 0-Punkt dér Donau. Das junge
Donaugeschiebe und das darunter folgende sandig-sehot terige Sedi
ment sind zusammen durcbschnittlicb 9.42
máchtig. Dér grauliche
u. d.
2.91
Tón, dér das liegende des Schotters bildet, wurde
0-Punkt dér Donau angebobrt.
Das Grundwasser stand seinerzcit +2.20 ni ii. d. 0-Punkt dér

Das im

dem

m

m

—

m

Donau und 6.40 m unterhalb dér Oberfláche. Mit solchem W.asser
wird auch dér Bedarf des Hungária -Bades gedeckt (Dohány-utca 44.),
3

-
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wo dér im Keller gegrabene Braunén
Kel ler

ii

bohém Wasserstand den

bei

berschwemmt.

XII.
(Szegényház- tér.).
A VII. kerületi Rózsálk-terén, az egykori Szegényház-téren
épült Erzsébetvárosi plébánia-templom helyén mélyesztett fúrások
adatai alapján a következ geológiai szelvényt állíthatjuk össze:

R ó zs ák -tér e

Fig.
ábra. 1. mediterrán. Mediterrán. 2. homokos kavics,
sandiger Tón. 3. homok- és
agyagrétegek.
Sand- und
í).

—

Ton-Sch

eliten.

4.

fel töltés.

—

Aufschiittung. tv. talajvízszint,
Grundvvasserspiegei.

—

Hosszúság
Mass dér
Lángé: 1 cm
50 m.
ovoda

-

utca

~l/
20

15

10

j

6

13.

Z

„

0

..15

E területen 15 fúrást mélyesztettek az 1891. évben. A fúrások
szelvényei meglehetsen egyöntetek, miért e helyen csak a mélységek átlagát adom meg. A terület a Duna 0-pontjához viszonyítva
+9.14 m magasan fekszik. A terület egyenetlenségeit átlag 1.90
vastagságban szeméttel töltötték ki. A szeméttel befödött talajféleségek homokkal kezddnek, mely után sárga, agyagos homok, majd
sárgás, homokos agyag, továbbá szürkés, iszapos agyag következik,
ami alatt kissé kavicsos agyag s utána kissé rozsdás, homokos kavics
települ. Ez a réteg, amely a környéken általában vastagabbnak bizo-

m
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m

vastag. E váltakozó rétegek átnyúlt, e helyütt átlag csupán 1.20
réteggel
együtt: 9 56 m.
kavicsos
lagos összvastagsága a
A Duna hordalékos talajfajtái alatt a hordkópes kemény, szürlegkés agyag, itt a Duna 0-pontja alatt —2.25 méternél kezddik.
több fúrásnál alig hogy belefúrtak a kemény agyagba, csupán a 8.
eresztették valamivel mélyebbre a fúrót,
és 12. számú fúrásoknál
8.01 m- és a 12.-nél 11.06 m-nyire hatolt le a fúró
mégpedig a 8.-nál
Duna 0-pontja alá. Felülrl számítva rz els fúrás 1711 m, a mámély.
mély. A többi csak 11 80 15.60
sik fúrás 20.15
Talajvíz, a Duna 0 pontjához viszonyítva, a Rózsák-terén +4.34
,

A

—

—

m

m-re

állt.

Felülrl számítva

m

4.80

* #

Geologisches Profil

am

(les

m

mélységben mozgott a

talajvíz.

*-

Fundaments dér rom. kath. Kirche

fíózsnk-tcre (VII. ehemaliger Szegényház-tér.).

m

Das ganze
Dieses Gebiet liegt +914
ti. d. 0-Punkt dér Donau
Gebiet ist mit Abfallen aufgefiillt, unter denen dann sandige und
spáter tonige Bodenarten vorkommen. Dann folgt ein schotteriger
Tón und etwas eisensehüssiger Schotter. Die gesamte Maciit igkeit
dieser gemi.- eliten Sehichtenserie betrágt 9.56 m. Unterhalb dér von
dér Donau angesehwemmten Sedimente liegt ein graulicher Tón, dér
2.25
u. d. 0-Punkt dér Donau beginnt.
Das Gitu dvasser stand v:v r Zeit dér Bohrung +4.34 m ii. d.
unter dér Oberflache.
0-Punkt dér Donau und 4.80

—

.

m

m

XTTI.

A

rég

i

Ár én o-ú ti lve r s e n y p ál y a.

régi lóversenytér pleisztocén korú homokbuckás
amelynek északnyugati részén az egykori Város
patak folyt, mely a Kbányai domb alján eredt és az Állatkor!
az ott kanyargó Rákospatakba torkollott. A lóversenytér dél-

Az Aréna-úti
területen fekszik,
ligeti

táján,
keleti csücskén

is

mocsaras lapos terült

el.

A

mellékelt helyszínraj-

zon, a 23, 25, 27, 28 pontokon, az említett patak alluviális területén
fúrásokat mélyeszt ettek.
terület itt átlagosan 12.35 m-re fekszik a

A

Duna

A

jelenkori patakhordalék átlagos vastagsága
e helyen 1.15 m A 26. és 31. pontoknál a patakhordalék fiatalabb futó
homokkal temetdött el. A terület többi része homokbuckás vidék,
melynek átlagos magassága a Duna 0-pontja felett +13 16 m.
Szabó József -utcai rész,, vagyis a Millenáris sportpálya délkeleti részén a, felszín körülbelül +17 m. és a víztoronynál az utcakövezet
23.90 m-re van a Duna 0- pontja felett.
futóhomok alatt az ismert
pleisztocén-korú sárgás, homokos kavics települ, mely képzdmény a
Duna 0- pontja felett +10 11 50 m-tl kezdve található. A kavics
vastagsága 3
5.50 in. Délkelet felé ez a kavics a szelvény szerint
vékonyodik úgy, hogy a 34. számú fúrási helyen a kavicsos réteg
csak 0.62
vastag.
A kavicsos réteg feküje a terület délkeleti részén a szarmata,
korú, sárgás, foltos agyag és az északnyugati részen fels mediterránkorú, kékes, foltos, homokos agyag. A szarmata a 26., 28., és 29. pontok táján ékeldik ki és délkelet felé lejt E képzdmény 8 m körüli
0-pontja

felett.

—

A

A

—

—

m

3

‘
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magasságban kezddik a Duna 0-pontja felett. A fels-mediterrán
kzet a szóban lev területen átlag 6 m-nél kezddik és az említett bárom ponttól északnyugati irányban lejt. Itt tehát egy kis szinklinális
van.

*

0/70//£.

2V
Fig. 10. ábra.

1.

sarmatisclier

patakhordalék.

f.-mediterrán.

Fleckenton.

—

3.

—

Obermediterran.

homokos

szarmata agyag.
sandiger Sehoiler.
Sand. tv talajvízszint.

kavics.

—

Alluvium. 5. homok.
G run d\v asserspiegel.

—

2.

—
4

—
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is hagyták, amint az alapkzetet elérték.
pontoknál hatoltak a Duna 0-pontja alá, mégpedig 1 és 4 m-nyire, vagyis 5.88, illetve í).(i(i m-re fúrtak bele a medi
terránba. A mellékleten jelzett fúrásokat: a Víztoronynál 1905-ben,
a Millenáris sportpálya szomszédságában 1915-ben, és a régi lóver
senytéren 1918-ban végezték.
A fúrások létesítésekor a talajvíz +10 11 méter magasságban
a Duna 0-pontja felett mozgott és északnyugat felé áramlott.

légtöbb fúrási abba

Csupán

a

31).

és 38.

—

* * *

Situationsskizze und geologisches Profil dér aufgelasse-

nen Pferderennbahn am Aréna -út.
Die ehemalige Pferderennbahn

liegt auf einem pleistozanen
Niederungen unter
Sandhtigelgebiet, das durcih kleinere-grössere
broehen wird. Dureh dieses f'loss seinerzeit dér Városligeter-Bách.
Unter doni Sand liegt ein 3 5.50 ni maciit iger Schotter, dessen Lie-

—

gendes im SO-lichen Teil von sarmatischem Fleökenton, im NW-li
chen vöm obermediterranen bláülichen Tón gebildet wird.
10 ni

Das Grundwasser bewegte sich zr Zeit derBobrungen ungefáhr
ii. d. 0-Punkt dér Donau in NW-licher Richtung.

XIV.

A zuglói Székesfvárosi G a z d a s ági

I

skol a.

(VII. Egressy út 65-71.)

A terület a székesfvárosi gazdasági iskola, az Angol-utca és a
Róna-utca között terül el hullámos térszínen, amelyhez délnyugaton
a Török-ri lapos csatlakozik. A Duna 0-pont feletti átlagos magas
sága 18.50 m. Az 58. és 59. számú pontok környékét kivéve, ahol a kis
rnélyedményt körülbelül 0.80 m-re feltöltötték, az egész területen
termtalaj van a felszínen. A talaj fels része barnás, kissé kötött
homok, mely közvetlen az altalajjal, a sárgás homokkal együtt 1.10—
3.57 m, illetve átlag 2.00 m vastag. Az alatta fekv sárgás, homokos
kavics vastagsága, amely körülbelül 16.00 m-nél kezddik a Duna 0pontja felett, átlag 3.00 m.
A kavics földije sárgás, foltos, homokos szarmata agyag. Benne
csak az 52. számú fúrásnál találtak égy Trochus sp. töredéket és
néhány ostracódát, alig fél méter mélységben a kavics alatt. A többi
fúrásnál is, amelyek 5.00 7.00
mélyek, csak legfeljebb 1 m-nyire
hatoltak le a szarmata agyagba, kivéve a 60. számú fúrást, amely
25.80 m
mély, és amelynél a fúró 515 m-t hatolt az agyagba. A
szarmata képzdmény dlését, amint a szelvénybl látható, megálla-

—

pítani

nem

m

lehet.

A

e területen a talajvíz áramlása.
Mogyoród i-út délkeleti részén, a füvészkertben a talajvíz a Duna 0-pontja felett 17.16

Érdekes

m-re van, felülrl számítva 0.82 m-re és a Mogyoródi-úttól északíny ligáira a Mogyorcidi-út és az Egressy-út között, a Dunához viszonyítva
+16.48 ni, felülrl számítva átlag 2.45 m. A talajvíz általános esése
északnyugati irányú, közben azonban a Mogyoródi -út táján hirtelen
leszáll,

mintha

mélyesztették-

földalatti

vízesést

alkotna.

A

fúrásokat

1915-ben

Horusitzky Henrik

38

említem az Egressy-út
számú fúrást, melyet

Itt

közölt 42.

27.

dr.

számú telek délkeleti végén eszS eh rété r Zoltán a Földtani

Közlöny XLVI. kötetében ismertet és megállapítja, hogy a homok és kavics együttes vastagsága kb. 10 m, azután 49 in-ig a
szarmatában fúrtak, ahonnan a következ kövületek kerültek nap
fényre:
C ar dium obsoletum

vindobonensis

Tapes agregaria

mürales Eichw., Ervilki

podolica

Fig.

11.

E

i

ábra.

c

Eichw. var.
Parts eh, Potamides

Parts eh,

h w.

1.

3.

homokos

szint. —

—

sarmatischer Tcn. 2. homokos kavics.
talajvízsandiger Bódén.
Grundwasserspiegel.

szarmata agyag.

- s and ige r Sehott.

talaj.

—

E helyt még egy fúrásról érdemes megemlékezni, mely a VII.
kerületben a Hajtsár-út, Zalán-utca és Dongó-utca találkozásánál
1908. évben furatolt. E fúrás térképi száma VII/47. A fúrás helye
22.49 m-rel van a Duna 0 pontja felett. 3.25 m-ig terjed a homokos
talaj és alatta következnek a szarmata kzetek, még pedig: fehér,
köves agyag Polystomella erispa L a in. foraminif érával, szürkés, agyagos homok, kékes agyag, márga, szürkés-fehéres agyag Polystomella
erispa Lám. Rolialina s p. és Ostracoda kövületekkel, mészk, majd
kemény agyag mészkpadokkal, ahol ugyancsak Polystomella erispa
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fordult el. E képzdmény 23.60 m-ig terjed, a Duna 0- pont1-11 m. Innentl végig a Duna 0 pontjához viszojához viszonyítva
nyítva
57.51 m, felülrl számítva 80 00 m-ig a fels mediterránban
mozgott a fúró, amely keresztül fúrt dácittufás, la jta mészköves
körüli
és kemény, kékes agyagrétegeket,
amelyekbl már 25
mélységbl Pecten és Ostrea töredékek kerültek el.
A fúrás vége felé a dácittufás rétegbl 18° C. hmérséklet
vizet kaptak, melybl 13.5 geotermikus gradienst ad, ha az ott mért
20 m körüli mélységben mutatkozó kevés víz 13.5 C fokot vesszük
alapul, illetve e hmérséklethez és a normális mélységhez viszonyítva
számítjuk a gradienst.
Errl meg lesz szó a Kerepesi-úti geológiai szelvény ismerteté-

—

—

m

sénél.
*

* *

Situationsskizze und geologisches Profil dér Wiríschaft
Schule im Zugló (VII., Egressy-út 65 71).
Das zwisclien dér Angol-utca und dér Róna-utca gelegene WirtS'chaftliche Institiut befindet sich auf einem welligen Gelande, au das
eine kleine Niederung anschliesst. Seine durehschnittsich von
liche Hehe ü. d. 0-Punikt dér Donau ist +18.50 m. Das ganze Gélnél
besitzt einen natürliohen, fruchtbaren Bódén, dér sarai doni gelben
Sand des Untergrundes beiláufig 2.00 m macidig ist- Die durchschnittliche Máchtigkeit des darunter folgenden Sciiotters manht 3
aus. Das Liegende des Sciiotters ist ein sarmaLiseher Tón, dér aucli
einige Versteinerungen enthált.
Das Grundwasser fliesst gégén NW, u. zw. in einer Tiefe von
+16.48 m ii. d. 0-Punkt dér Donau, was von oben gerechnet dureh-

—

l'xchen

SW

m

m

sehnittlioh 2.45

entspricht.

XV.

Rákóczi-t ér i vásár es a r n o k

A

(Vili.,

Rákóczi-tér

7., 8., 9.)

vásárcsarnok helyén 1803. évben 5 próbafúrást
fúrások szelvényeinek adatai alapján a helyzet a
következ: a szeméttel kiegyengetett terület a Duna 0 pontja felett
+8.38 m magasan van. A feltölt szemét átlagban 185 m. Alatta fék
szik az eredeti termföld, agyagos homok, sárga, homokos agyag,
majd ismét homok, vékony kavics- betelepüléssel. Ennek az alluviális
Dunahordaléknak együttes vastagsága 5.60 m. Fekje ó-holocén-kori
homokos kavics-terrasz, melynek vastagsága 1.75 4.91 m között váltakozik, átlag 3.23
körüli mélyvastag. A Duna O-pontja alatt 2
ségben kezddik a hordképes, zöldes-kékes agyag, amelybe éppen
csak hogy belefúrtak az épület szilárd alapzatának a megállapítása
végett. E kemény alap-kzetnek
a Duna felé
a szelvényekbl
való enyhe lejtése figyelhet meg.

Rákóczi

mólyesztettek.

téri

A

—

m

—

A

Duna-hordalék talajvízzel itatódott
ahogy a Duna vize árad vagy apad

m

—

át és éz

benne úgy inga-

a szerint, hogy mennyi
víz kerül erre az árterületre a keleti pleisztocén partból. A fúrás
végzésekor a talajvíz felülrl számítva 5.70
mélyen mozgott, ami

dozik,

s

m
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a Duna 0 pontjához viszonyítva körülbelül
felel

meg.

A

talajvíz e területen a

+ 2.68 m

Duna irányában

magasságnak

északról délfelé

áramlik.
=5r-

*

*

Sitim tionsskizze und geologisches Profil dcr Markthalle
Rákóczi-tér (Ví II., Rákóczi-tér 7, 8, 9.).
Das mit Mull aufgeíüllte Gebiet liegt -j-S.oS m ü. d. Ü-Puiikt (!er
Donau. Dér Miül und die darun tér befindlichen alluvialen Sedimente
sind zusammen 5.60
maohtig. Danii folgt die altholozane sandige
S cl í o tter te r rass e, un tér dér etwa -•2
u. d. 0-Punkt dér Donau éin
bláulicher Tón beginnt.

am

m

m

—

üntermediterraner Tón. 2. kavics
Fig. 12. ábra. 1. a.-mediterrán agyag'.
toniger Sarud. 4.
Schotter und Sand. B. agyagos homok.
és homok.
Grundwasserspiege]
Aufschiittung. tv. talaj vizszint.
feltöltés.

—

—

—

Hosszúság

—

Mass dér Lángé:

Das Grnndwasser schwankt hier

je

1

cm

—

—

50

nachdem,

m.
wieviel Wasser
Zeit dér Boh-

Zr

vöm

O-lichen pleistozanen ITfer hierher gelangt.
raiig bewegte síeli das Giundwassev
in einer Tiefe
parallel dér Donau von N gégén S.

von

5.70

m

in

XVI.

A V a s-u teától

a

T elek

i-t

érig

tartó, nyugat-keleti

irányé geológiai szelvény.
A szelvény a Vas-utcától a Mátyás -térig szeli a Dunavölgy egykori árterületét, a M ityás-tér és a Teleki-tér közlött pedig a pleisztocén Dunapart emelkedik. Az árterületet a Stálily-utca és a Rákóczitér között szeli át ismét az a régi Dunaág, mely a Margit-szigetnél
ágazott el és valahol a Közvágóhídnál torkollott be az öreg Dunába.
A part alján ugyancsak egy kis patak folydogált, amely a partból
Iniigyoigó forrásokat fogadta be. Ez az egész szakasz, a Dunaág völgyével és a kis patak medrével együtt jelenleg már kiegyengetett,
st a pleisztocén-parti homokkal együtt annyira feltöltdött, hogy
a partot csupán a Kun-utcánál lehet még kissé a felszínen is észrevenni. A József -utca és a Mátyás-tér közötti rész kivételével, ahonnan
fúrásaim nem voltak, a Vas-utcától majdnem egészen a Kun-utcáig
szemét tölti fel a területet, különböz vastagságban. A Vas-utcánál,
a. felskereskedelmi
iskola udvarán a feltöltés
csupán 0.50 m, a
Stáhly-uteában, a Rókus-kórházi hullaház udvarán a feltöltés 2.85
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vastag. A Eákóczi-téri viszonyokat lásd az elbbi XV. közleményben. Általában azt mondhatjuk, hogy a Vas-utca és József-utca
közötti rész átlag 2 m-nyi szeméttel töltdött ki. Az Erdélyi-utca
környékét, amely már a magaslaton van, hogy a lejtést kissé kiegyengessék, ugyancsak kb. 0.50 m-re feltl tötték. így most már a
Teleki-tértl a Vas-utcáig terjed szakasz, a Duna 0 pontjához viszo-

m

nyítva +13.70 m-tl egyenletes lejtésben esik + 6.97 m-ig.
A feltöltés anyaga alatt a Rákóczi -térnél ismertetett Dunaherdalckos rétegek váltakozva települnék némi kis megszakítással
úgy mint az említett Dnna-ágnál, valamint a Mátyás-tér alatt, ahol
a völgyecske alján vékony tzegréteg is elfordul. A Duna völgyében
következik aziután az ó-holocén-kori kavicsos homok, amely a Duna
0-pontja körüli magasságban kezddik és a Duna 0-pontja alá átlag
2.70 m-ig terjed. A Mátyás-tér és az Erdélyi-utca között 10.00 m
vastag futóhomokparttal találkozunk, amely az eredeti harmadkorú parthoz simái, mely a Kun-utcánál valamivel a Duna 0 pontja
fölé emelkedik. A Teleki-térnél az említett homok és a most jelzett
harmadkori kzet között 5
vastag pleisztocén kavics található.

m

Fig'.

13.

ábra.

1.

a.-mediterrán.

tufföse Sehichten.

3.

sarmatische Sehichten.
6.

diluviális

homok.

—

5.

talaj.

—

Untermediterran. 2. tufás agyag*,
Obermediterran. 4. Szarmata,

—

pleisztocén kavics.

8.

—

pleistozáner Sehotter.
o-holocén kavicsos homok.
tzeg*es föld.
torfige Erde. 9. iszapos

diluvialer Sand.

altholozaner schotteriger Sand.

7.

—

—

feltöltés. — Auffschüttung. tv, rendes
— normáléi* Grundwasserspiegel. tv, magas talajvízállás. —

schlammiger Bódén.

talajvízállás.

—

f.-mediterrán.

10.

hocher Grundwasserspiegel.

A

kavicsnak közvetlen íekje néhai Sch a farzik Ferenc a
XXXIII. kötetéiben megjelent közleménye
Földtani Közlöny
alapján a szarmata, mely alatt fels mediterrán kzetek: tufás rétegek, majd ez alatt alsó-mediterrán agyag települnek, amely utóbbi
egészeu a Vas-utcáig követhet.
A talajvízre vonatkozólag e részrl kétféle adat áll rendelkezésemre: részint a régi fúráskor szerzett adatok, majd az 1920. évben,
magas vízálláskor eszközölt mérések. A régi fúrási adatok szerint a
rendes talajvíz +2.50
körüli magasságban mozgott a Duna 0 pontja
felett, míg a magasabb vízálláskor a víz 2.70, st a József-utcánál
3.60 m-re emelkedett. Bár a víz folyása itt észak-déli, mégis némi
esést keletrl-nyugatra is látunk.

m
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Más elbírálás alá esik a parton áramló talajvíz, amely a Telekitértl a Mátyás-térig -pS.ÜO rn-tl +7 m magasságig esik. A pleisztocén terraszon lev talajvíz tehát e szelvény tanulságai szerint
3
4 m-rel magasabban folydoigál, mint a Duna alluviális árterületén.
A pleisztocén parton e talajvíz természetesen egykor forrásvonalban
bukkant ki, ez ina már csak a föld alatt érezteti hatását, ahol a víz
aszerint duzzad meg vagy folyik el, ahogy az adott hidrológiai
állapot megengedi.

—

*

*

im Vili. Bezirk von dér Vas-utca

Ost-wesitiches Profil

zum

*

bis

Teleki-tér.

Dér von dér Vas-utca bis zum Mátyás-tér reiehende Absehnitt
des Profils bildet einen Teil, des Inundationsgebietes dér Donau, von
Mátyás-tér angefangen steigt darui das pleistozáne liter cinpor. lm
ínundationsgebiet scthlangelte sieli dér Pester Donauarm, dér am
Fuss des Ufers fliessende kleine Bach und breiteten sieli zahllose,
sumpfige Niederungen aus, die jetzt sámtlich aufgefiillt siiul. Dieser
bis -j-6 D7
Teil falit von +13.70
ii. d. O-Punkt dér Donau. Hier
wechsellagern alluviale Scliichten und unter dem sandigen Ufer
kamuit auch eine kleine Torfschiclit hervor. Das Ufer besteht aus
dickem Sand, unter dem sarmatische, dann oberniediter r a ne Gesteine.
Tón lagern,
tufföse Schi eliten und schliesslich untermediterraner
welch* letzterer sich bis zr Vas-utca verfolgen lásst.

m

2.50
in 7

m

Das Grundwasser bewegte sich im ínundationsgebiet ungefáhr
ii.
d. 0-Punkt dér Donau, wáhrend es am pleistozanen Ufer

m

—8 m Höhe

tage

dem

wo

alluvialen Gebict zustrebt,

es in Ouellen zu-

tritt.

XVII.

A K ö zp o n
A Központi

t i

V á sarc s ar n ok

(

Vásárcsarnok helyén az

—

m

IX.,

m

a

Duna

0

pontja

felett.

A

feltöltés alatt a

3.)

folyamán 19 próbatérszín fels része fel-

A
A

melységig.
fúrást eszközöltek 12.60 16.00
vastag.
mely 0.28—4.44 m, átlag 2.84
felszíne az akkori mérések alapján átlag +8.20
töltés,

V ámház-körút

1892. év

kiegyengetett terület

m-nyi magasan feküdt

Duna

jelenkori hordalókos

kzetei vannak, amelyek váltakozva iszapos üledékekbl, homok,
kavics és ezeknek különböz keverékeibl állnak. Ezek összvastagsága 411 11.12 m, átlag 6.56 m. Alatta az ó alluviális kavicsoshomokos rétegek következnek, amelyek hozzávetleg a Duna 0 pontjánál veszik kezdetüket. E rétegek vastagsága 1.82 6.33 m, átlag
3.86 m.
A hordképes agyag felülrl számítva 12.13 14.26 m, átlag 13.13
méter mélységben érhet el, ami a Duna 0 pontjához viszonyítva
3.93
6.06 m, átlag kb. 5.00 m-nek felel meg a Duna 0 pontja alatt.

—

—

—

—

E kemény agyagba

a fúróval

nem

hatoltak be

A talajvíz az annak idején feljegyzett megfigyelések alapján,
felülrl számítva 4.54—6-84 m, átlag 5.38 m melyen mozgott, ami a

—

0 pontjához viszonyítva +2.50 3.00 méternek felel meg.
Legutóbb 1930-ban a közvetlen szomszédságban, a Fvámháznak
Duna
felli oldalán négy 20 méteres fúrást mély esztettek, hogy ezek
a

Duna

43
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alapján megállapítsák, mikép helyezzék el az összekapcsolható vasredket, hogy a talajvíz áramlását htjából eltéríthessék.
A fúrások átlag -i-8.8(i m-re voltak a Duna 0 pontja felett. A
feltöltés átlag 5 25 m, a Duna homokos-iszapos hordaléka 9.00 m, a
kavicsos réteg 3.00 ni vastag. A hordképes agyag felülrl számítva
18.97 ni, a Duna 0 pontjához viszonyítva 10.11 m-nél kezddik. A
talajvíz akkor 8.30 m, vagyis a Duna 0 pontja felett +0.(51 m körüli
szintben mozgott.

Érdekes mindenekeltt e két szomszédos terület alapkzetének
10.00
5.00 m, a Vámháznál
helyzete: a Központi Vásárcsarnoknál
méternél kezddik. Ennek megfelelen a többi számok is változnak.
Ila ez így van, úgy a talajvíz a Vámház alá északkeletrl nagyobb
ervel áramlik, mint a Duna felli részrl. Ott ugyanis az öt méteres
szintkülönbözetnél, amit a fúrások alapján meg lehetett állapítani,
egy nagyobb talajvízesés elfordulását tételezhetjük fel, amely az
rétegbl szakad alá és a Vám ház pincéjében
ó liolceén kavicsos
igyekszik eltörni. E jelenség megfigyelése nem érdektelen.

—

—

++

fV*MTtK

Fig.

2

ábra.

14.

1

a. -mediter-

—

Untermediterran.
2. homokos kavics — sandiger Sehol, tér. 3. iszapos arán.

-

gyag
Tón

—

schlammführender

—

Feltöltés
Aufschüttung- tv. talajvíszint
4.

- Grundwasserspiegel.
Hosszúság.
Mass dér
Lángé: 1 cm
50

—

=

m

Situationsslúzze und geologisches Profil des Baugrundes
dér zenlrulen Markthalle (IX. Vámház-körút 3.).
Die zentrale Markthalle wurde auf einem Gebiet erbaut, das
+8.20
ü. d. 0-Punkt dér Donau liegt. Die Gesamt macii ti gkeit dér
alluvialen Sedimente ist durchsehnittlich (5(5(5 m. Die darunter lolgenden sehotterig sardigen Schicliten sind in Mittel 3.8(5 in máchtig.
Dér tragfeste Tón heginnt durchsehnittlich 13.13
un tér dér Ober
fláche, Avas im Mittel
5 m u. d. 0-Punkt dér Donau entsprioht.

m

—

m

—
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Das Grundwasser

bewegte

dnrchschnittlich 5.38 m,

Höhe von +2.50— 3 00

sicli

m

von

seinerzeil in einer Tiefe

vas auf den O-Punkt dér Donau bezogen

einer

entspricht.

XVIII.

A törvényszéki bonc tani intézet

kö

n y ék

r

e.

(IX., rllöi-út 93. és gróf Haller-ulca között.)

A
és 22.

megfigyelt terület a pleisztocén part mentén terül

számú fúrás még

a parti

magaslaton

létesült,

Fig.

15.

rán
2.

—

tufás

míg

ábra.

1.

el.

A

21.

a többi a

a. -mediter-

Untermediterran.

agyag

—

tufföser

—

Tón. 3. f.-mediterrán.
Obermediterran. 4 Szarmata

—

Sarmata. 5. pleisztocén
homok. — pleistozaner Sand
Schottkavicsos homok.

—

(5.

riger Sand.
-

7.

iszapos talaj

schlammiger Bódén.

talajvízszint

—

tv.

Gruiidwas-

serspiegel.

/00*r)

part alján létesíttetett, annak a Dana-ágnak közelében, amely a
parti magaslat 12
Margit szigettl a Közvágóhídig kanyargóit.
14 méter magasan fekszik a Duna 0 pontja felett és homokos talajból
vastag. Alatta közvetlenül szarmata sárga
áll, amely 3.00—4.00

A

m
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—

agyag telepszik, amely itt ugyancsak vékony, alig 2.00 4.00 m-re
becsülhet. A parton egykor kibukkanó vékony szarmata agyag alatt
Mohrensternia angulata, Iiö rn. Potamides mitralis, Eichw. Ostraceda kövületeket tartalmazó Lajta-mészk fekszik, melyet a 24. számú
fúrásnál keresztüli úrtak és alatta tufás anyagot értek el, amilyent
mind a Törvényszéki bonctani intézet udvarán, mind pedig a
Tudomány-egyetem anatómiai intézetének telkén elértek 0 pont
körüli magasságban.
A pleisztocén-part a Szvetenay-utca és a Márton-utea között
húzódik, majd a Ilaller-utca felé kanyarodva, ott a Gál utca végén
egy öblöt alkot és a Mester-utcánál dél felé fordul.
part alján az
említett Duna-ág húzódik, mely jelenleg feltöltött terület, ahol a
Duna folyam hordalékos iszapos és homokos üledékei töltik fel az
alluviális völgyet. A Mester-utca és a Haller utca találkozásánál a
fúró 2.50
vastag ó-holocén kavicsrétegen hatolt át és az öbölben,
a Telepy-utca és a Hanoidéi' utca sarkán 0.50 méteres tzegréteget
harántolt.

A

m

Talajvizet itt csak a holocén üledékekben mértem, amikor az
évben a 72. és 73. sz. helyen a talajvizet tanulmányoztam. A
magastalajvíz akkor a Duna 0 pontjához viszonyítva 1-4.00—5.00
ságban mozgott. A Kollerich-féle sodronygyár udvarán (Márton-utca
15. sz.) az 1906. évben megejtett fúrás alapján a talajvíz a felszín
magasban
alatt 4.15 m, a Duna 0 pontjához viszonyítva
+5.25
1920.

m

m

állott.
* * *

Situa tionsskizze des gerichtlichen anaiowischen Institutes und die geologischen Profilé seiner Umgebung (IX. Ülli-út 93.).
Das genannte Gebiet liegt liings dér pleistozánen Donau, mit
Ausnahme dér Bohrungen in dér Telepy-utca, die am hben Ufer
niedergeteuft wurden. Das liohe Ufer liegt +12 14
ii. d. 0-Punkt dér
Donau und besteht aus sandigem Bódén, unter dcm fossilienführende
Fuss des Ufers zieht sich ein Donauarm
sarmatische Schichten.
Ilin, \vo unter dem alluvialen Geschiebe tufföses Matériái und unter
vorkommen.
Tón
mediterránéi'
Das Grundwasser bewegte sich hier in Verháltnis zum 0-Punkt
dér Donau in einer
von +4 5 m.

— m

Am

—

Hbe

XIX.

A Szent István

k ó r ház. ( IX., Gróf Ilaller-utca,
Hungária-út és Mester-utca közti terület ).

Gyl i-út,

.

A

tanulmány tárgyát képez terület talaja pleisztocén homok.
15-57 m között váltakozik.
0 pontja feletti magassága 13.30
Egyes helyeket, ahol fleg kavicsot emeltek ki, szeméttel töltöttek
2.00 m vastag s alatta ugyancsak nem
fel. A homokos talaj alig 100
nagyon vastag kavicsréteg települ, átlagban kb. 3.00 m vastagságban.

A

—

Duna

—

A

Szent István kórház eltti térségen (26. sz. fúrás) a fúró csak
el, +8.83
magasban. A pannon itt nem lehet
a többi fúrásnál mindenütt a szarmatába hatolt
a fúró. A szarmata átlagban 10.40 méternél kezddik a Duna 0

pannon agyagot ért
nagyon vastag, mert

már

m
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Fi o.

16.

ábra.

mészk

1.

Szarmata

és agyag-

Kalkstem

sarmatischer
pontost agyag
und Tón. 2.
bon.
__ uuterpliozaner
kavics
homokos
3.

sandiger Schotter.

—

talajvízszint
vuiidw asserspiegel.

tv.

G

n.^/.uság

n

oyoo/i/

- Mass

dcv

2
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és a fúró ugyancsak a Duna 0 pontjához viszonyítva
mélységig hatolt
méterig, felülrl számítva 5.15 11.30

felett

—4.27

—

m

benne.

A

fúrásból: Cardium latisuleatum Minist, és a 32. sz.
Polystomella aculeata d‘Orb. foraminifera került ki.
A Cardiumot szarmatának, a Polystomellát miocónnak lehet venni.
A szarmata rétegek enyhén északkelet felé lejtenek.
A talajvíz itt a pleisztocénkori homokos és kavicsos rétegekben
mozog. Az 1912. és 1915. években megejtett fúrások szerint a talajvíz
a Duna 0 pontja felett 14.79 métertl 9 04 méterig esik ugyancsak
északkelet felé, a Városligeti-patak völgyébe törekedve.
27. sz.

fúrásból:

*

Die

Umgebung

de.s

* *

Szent István-Spitals und ikre geolo

gischen Profilé.

Das im Titel bezeichnete Gebiet liegt auf pleistozánen Sand,
zwiseben +13 30—15.57 m ü. d. 0-Punkt dér Donau. Vor dam Spital
erreiehte dér Bohrer bei +8.83 m ii. d. 0-Punkt dér Donau den pannonisehen Tón, sonst ii berni im Durchschnitt bei T10.40 m die sarma1

t

'seben Sehichten.

und da sind auch Versteinerungen zu finden.
Das Grundwassor bewegt sicli in den pleistozánen Sehichten u.
zw. mit cinen Gefálle von 14.79 m auf 9.04 m ii. d. 0-Punkt dér Donau
gégén NO dem Tál des ehemaligen Városligeti Baches zustrebend.
Ilier

XX.

A Szivattyú telep környékének

geológiai szelvénye.

(IX., Soroksári-utca és Laczkovich-utca találkozáséinál, az

összeköt

vasúti híd pesti oldalán.)

A

A telepen, annak nyugati
pontja felett 10.00 m-re van, a feltöltés 1
m vastag. A körvasúton túl, ahol az ó-holocén part a szelvényeken
látható, a felszín csak 0 méter magasan van s ott a feltöltés 5 0 m
vastag. A feltöltés alatt iszapos rétegek helyezkednek el, amely változatos rétegeknek közvetlen fekje ó-holocénbeli kavicsos homok.
E kavics a Duna jelenkori völgyében a Duna 0 pontja alatt
részén,

szivattyú telep felszíne feltöltés,

amely a Duna

—

0

—

—

1 méter körüli mélységben és a Duna medrében is folytatódik
3 méternyire a Duna 0 pontja alatt, A telep nyugati felén a
kavicsos dombhát a Duna 0-pontja fölött 8 9
magasságot is elér.
4.61 5.80
E kavics a Duna 0 pontja alatt
mélységben,
átlagban
5.15 méternél végzdik, ahol az oligoeénbeli kiscelli agyag
veszi kezdetét. Ebbl az agyagból a 44. sz. fúrólyukból, kb. 15
mélységbl kikerült foraminiferák a következk: Cristellaria gladius,

kezddik

—

— m
— —

—

m

m

Ph

i

1.

Nodosaria

A

45.

sp.,

Robulina

sp.,

Pulvinulina

sp.

fúrólyukból, amely a Csepel-rakpart 5, sz. telken mélyesztetett, a következ két faj került el: Cristellaria Wethercilii,
Cristellaria cultrata,
an tf
sz.

M

E
0

.

m

re a Duna
fúrásoktól csak a 38. sz. fúrás tér el, amely 8. 54
felett, a Soroksári útnál
mélyesztetett, ahol a felszíntl

pontja
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9.00 m mélységben állítólag homokkre akadtak. Bizonyos,
hogy itt kb. a telep derekán arra a nagy törési vonalra akadunk,
amely a Gellért hegy alján tovább húzódik. Ettl nyugatra van a
kiscelli
agyag és keletre a szerintem alsó-mediterrán kzetek

számítva

települnek.

A

talajvíz, az 1911.

m

évben észleltek szerint, a Duna ü pontja felett
f áramlási iránya azonban

magasban tart a Duna felé;
a Dunával párhuzamosán halad délnek.
kb. 0.90

Pumpenanlage (X. Soroksári út und Laczkovich-utca.).
Dér Baugrund besteht aus aufgeschüttetem Matériái unter dem
schlamimige Sehieliten folgen. Das unmittelbare Liegende dér abdér

r

m
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ist altholozaner sphotterigey Sand, dér
5.15 m ii. d. O-Punkt dér Don au, endigt, wo dér
durchschnittlich
oligozane kiseeller Tón beginnt. An dér Westseite vermuté ieli medi
terranen Tón, woraus hier auí eine die Anlage mitten durchquerénde
Bruelilinie zu seb Messen ist.
ii. d.
von etwa -T0.90
Uas Grundwaisser strebt in einer
O-Punkt dér Donau zu, seine Hauptrichtung ist aber S, parallel de

weéhslüngsreichen Schjchten

—

Hbe

m

Don au.

A DUNÁNTÚLI KÖZÉPHEGYSÉG EOCÉNELÖTTI EARSZTJA.
Aladár

írta: Földvári

dr.

#

DÉR VOREOZANE KARST RÉS TRANSDANUBISCHEN
JV1

1TTELG EBIRGES.

von A. Földvári.**

A Dunántúli Középhegységben az eocén rétegeknek a mezozói
rétegekre való diszkóidéiig és transzgresszív települése régóta ismeretes. Ez a település egy eocéneltti karsztos jelleg szárazulat felisme
geológusokat.
résére vezette
Az alábbiakban az eocéneltti karsztra vonatkozó megfigyeléseket és a bellük levonható paleogeográfiai következtetéseket ismer
tetem.
Az
szt felszí v e. A karsztos felszíni formák között
felismerhetk a, karr mezk. (18. ábra.) Ugyancsak megfigyelhet lyu
kas kövek képzdése, valamint fonatos lávához hasonló felszín is
Kisebb-nagyobb tölcsérek és dolinák is képzdtek. (Föld. Közi

skar

62. ki I. tábla.)

A kisebb tölcsérek egy része minden valószínség szerint utóin
gos beszakadás útján, képzdött. Erre mutat az a körülmény, hogy a
tölcsért kitölt üledékek (bnuxit stb.) hullámos, gyrdött rétegfelii
lettel érintkeznek. Az ilyen gyiiredezettség nem tekinthet tektoni
nikai eredetnek, hanem az a rétegek beszakadása folytán képzdött.
Dorogon a karsztosodott kzet üregeit koncentrikus rétegzés
szén, illetve szénpala tölti ki. (19. ábra.)

A karsztos felszíne n

t

a

l

á

Ihat ó k é r e g. Az skarszt

helyen kisebb-nagyobb vastagságú, feketeszín mangá
nos kereg borítja. Ez alatt a kzet bizonyos mélységig szürkés szín,
meg távolabb a hasadékai ersen dendritesedtek.
A manganos kéreg sokszor kemény, máskor porrá szétes. A
mangánérc sokszor a felület közelében található zárt üregeket is ki
tölti érces fészkek alakjában. G ed e o n Tih a ni é r elemzése szerint a.
ganti Hara sztosi bányából származó, porrá szétes mangánérc kéreg
leiszínét sok

Eladta

a

Magyarhoni Földtani Társulat

május
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orgetragon in dér Fachsitzung dér Ung. Geo], Gesellschaft

am

1933.

évi

szakülésén.
\
3.

Mai

1933,

