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Irta: HORUSITZKY HENRIK.*

— Egy térkép melléklettel a kötet végén. —
A „Regniim Marianum“ templomának remekmve közeledik már a be-

fejezéshez, melynek alapozásánál geológiai szakvéleménnyel volt szerencsém

szolgálhatni, és ugyané célból lettem felszólítva a Béke-téren építend új

templom telkének megvizsgálására is. Aggályaim, melyek e helyeken az alapo-

zás szempontjából a terület altalajával szemben bennem felmerültek, indokoltak

mindkét helyütt, bár az altalaj viszonyai a városligeti Regnum Marianum

plébániatemplom esetében komolyabban veszélyeztették volna az építkezést,

ha a geológiai szakvélemény nem mutatott volna rá a speciális alapozás

szükségességére. Az altalaj viszonyai — bár a Béke-téren is hasonlók a

városligetihez, — sok tekintetben ennél mégis kedvezbbek.

A béketéri templom építését Homonnay Tivadar, Hufnagel Imre

egyházközségi elnökök és Uhlar Béla plébánossal az élén az angyalföldi

róm. kath. egyházközség határozta el. A templom terveit Petrovácz Gyula

építészmérnök-tanár készítette. Minthogy ily monumentális épületnél nélkülöz-

hetetlen az altalaj viszonyainak pontos megvizsgálása, kémfúrások megejtése

határoztatott el. Hét fúrást tettem az altalaj feltárására a templom telkén, a

Béke-tér és az Országbíró-utca sarkán, mégpedig az egyiket 21 65 m mély-

ségig mélyesztettem, kettt 9 76 m és 11 32 m mélységig, s négyet csupán

a kavicsig, még pedig 5 05, 5’49, 5'08 és 4'97 m mélységig. Ezek eredmé-

nyérl s ezzel kapcsolatban a közeli vidék hidrogeológiai viszonyairól kívá-

nok röviden szólani.

Az építend templom alapját mediterrán agyag képezi, amely szürkés-

kékes, kemény és oly plasztikus, hogy a víz rajta megáll. Ebben az összeálló,

kemény, száraz agyagban lehatolt a fúró a Duna 0 pontja alá 13'64 méterig,

teljesen egyforma kzetben. Ez 127— 1'44 méternél kezddik a Duna

0 pontja alatt. Felülrl számítva 8'89—9‘45 m mélységnek felel meg.

Az agyag nagyjából egyforma szemcséj anyagból áll, kevés durvább

homokszemcsével keverve, melyek között egy kevés foraniinifera is elfordul.

A megiszapolt anyagban a következ mikrofaunát találtam:

Haplophragmium acutidorsatum, Hantk. Truncatulina Dutemplei, d’ Orb.

Spiroplepta carinata, d’ Orb. „ sp.

Cristellaria calcar Útin. var. ciiltrata, Monté. Nonionina sp.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1928. évi december 5-i szakülésén.
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Haplophragniium acutidorsatiim, Hantken alakja az úgynevezett Clavii-

lina Szabói rétegcsoport egyik legjellemzbb alakja, amely a budai hegyekben

igen elterjedt. Jeten esetben ez az alak nem csak az oligocénban gyakori, de

még a miocénban is elfordul, épen úgy, mint a többi felsorolt faj.

A közeli környék hasonló szelvény fúrásainál kb. ugyanazok a fajok

kerültek el:

A Gömb-utca és Üteg-utca sarkán (VI—44 sz. fúrás) az 1892. évben

mélyesztetett fúrólyuk 165—2’74 m között csigás lápföldet tárt fel, majd

11 '50 m mélységben kezddik a szürkéskékes agyag, amelybl

Trimcatulina Dutemplei, d’ Orb. Miliolina sp.

Kagylóhéj-töredék került el.

A Gömb-utca és Röppenty-utca keresztezésénél (VI—45 sz. fúrás) 5

—

6 m mélységben tözeges föld alatt 11 m mélységben az 1892. évben eszkö-

zölt fúrásnál hasonló agyag a köv. faunát tartalmazta:

Polystornella crispa, Lám. Corbula gibba, Oliví confer.

Miliolina sp. Nucula sp.

Cardiuni sp. Hal otolitluis.

Egy néhány lépéssel ÉNY-ra, a Gömb-utca és Levente-utca sarkán (VI

—

46 sz. fúrás) az 1875. évben mélyesztett fúrásban 13 7—20‘0 m közötti mély-

ségbl a köv. fauna került el:

Trimcatulina sp.

Nonionina depresnla, Walk et jac.

Uvigerina pygniaea, d’ Orb.

Polystornella crispa, Lám.

Rotalia Beccarii, Linn.

Echimis tüske

Teliina sp.

Cardiiim sp.

Vemis sp.

Corbula gibba, Olivi cfr.

Ostracodák

Hal otolithusok

A Röppenty-utca és a Frangepán-utca keresztezésénél (VI—47 sz. fúrás)

ismét tözeges földdel találkozunk és 10 5 m mélységben kezddik a szürkés

finom homok a köv. faunával:

Polystornella crispa. Lám. Cardiuni sp. töredék

Rotalia Beccarii, Linn. Pecten töredék

Ostracoda

Béke-tértöl keletre a Petneházy-utcában közel a Rákosi pályaudvarhoz

(VI—51 sz. fúrás) 1880. évben mélyesztett fúrásból 8 ni mélységbl ki-

került fauna:

Polystornella crispa. Lám. Pecten töredék

Spongia t.

Ha az itt elsorolt alakokat átvizsgáljuk, azt látjuk, hogy vannak köztük

oligocénban elforduló spéciesek, vannak olyanok, amelyek úgy az oligocénban

* A kövületeket dr. Schréter Zoltán m. kir. fögeologus volt szíves meghatározni.
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valamint a niiocénban éltek, a mediterrán úgy alsó, valamint fels rétegei-

ben megtalálhatók. Az összfauna mediterránra vall, a két mediterrán
határára utal. A Béke-tér környékén ékül ki a fels mediterrán komplexum,

s alatta az alsó mediterrán rétegei következnek és körülbelül 275 m mélységig

terjednek, ami alatt az oligocén-V^on lerakódások következnek.

Könnyebb áttekintés végett a felsorolt alakokat a kvetkez táblázatban

állítottam egybe:

A Béke-téren és közvetlen környékén eszközölt sekély fúrásokból kikerült fauna

táblázatos összeállítása.

A faj neve Béke-tér

I

44

sz.

fúrás

I

Tf

&

5

Haplophragmium acutidorsatum, Hantk +
Spiroplepta carinata, d’ Orb ' +
Cristellaria calcar, Linn var. cultrata, Montf + ,

Truncatulina Dutemplei, d’ Orb ++
» sp + . +

Mililina sp ++
Nonionina depresuía, Walk. et Jac +

„ sp +
Uvigerina pygmaea, d’ Orb +
Polystomella crispa, Lám • +++ 4-

Rotalia Beccarii, Linn ++
Echinus tüske +
Spongia tü +
Teliina sp. töredék +
Cardium sp. „ 4-++
Pecten sp. „ . + 4-

Nucula sp. „ 1

•

Venus sp +
Corbula gibba, Olivi, cfr ++
Kagylóhéj-töredék • . •

Ostracoda 4-+
Hal otolithus • + .

A mediterrán agyag közvetlen fedje homokos kavicsos réteg,

mely itt a negyedkorszakhoz tartozik, mégpedig az alsó része a pleisztocénhez,

a fels része a holocénhez. Ez teljesen kövületmentes, színe szürkés, kissé

sárgás, kisebb-nagyobb kavics, keverten sok homokkal. Az egész komplexum

alsó része kissé összecementezett, iszapos betelepülésekkel váltakozva fordul

el, míg a fels része laza természet hasonló anyagú kzetbl áll. A kis

telken e homokos kavics a Duna 0 pontja alatt E27— E44 méter mélységben

kezddik és tart a 0 pont felett egészen 5 49—5’75 méterig, vagyis felülrl

számítva 1‘80—2’52 métertl kezdve egészen 8'89—9'45 méterig. E szerint

e réteg vastagsága 6'90—6'95 méter.
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A pleisztocéiiban kezdd lerakódás a holocénban még folytatódott, amíg

a szóbanforgó terület a Dunától egy nagyobb, a folyam partján lerakódott

iszapos homokból kifújt parti düné el nem zárta. E parti homokbucka mögött,

azaz annak keleti részén a Rákos-patak vize mindannyiszor megállt, hányszor

csak a Duna vize felduzzadt, majd késbben állandó mocsaras területté vált.

Itt keletkezett azután a kávébarna szín, kissé iszapos tzeg, majd annak

fedjében a fekete, könny lápföld, amely jó sokáig fels termtalajként

szerepelt. Mint a legtöbb mocsaras terület, ez sem szkölködött a csigák-
ban, úgyhogy itt is hemzsegtek a lassú mozgó, majd álló vizekben jellemz

csigák, úgymint: Planorbida, Bithynida, Limnaeidae, Paliidinidae fajokhoz tar-

tozó egyedek nagy sokaságban. Ez a barnás tzeg közvetlenül a kavicsos

lerakódást fedi és a Duna 0 pontja felett 6'50—7'04 méterig és rajta fekv

fekete lápföld 122—7’46 méterig terjed. Felülrl számítva pedig

a barnás tzeg I. sz. fúrásnál 1*47—2-52 m
» yy yy

1-02— 1-92
yy

yy yy » yy
0-90— 1-80

yy

yy yy
IV. „ 0-95—2-38

yy

yy
V

yy
* • yy yy

1-37—2-48
yy

yy
VI

yy
* * ‘ yy yy

1 -30—2-48
yy

yy
VII

yy
‘ • >1 yy

1-25—2-52
yy

a fekete lápföld I. sz. fúrásnál 0-69— 1-47 ni

)) yy » yy
0-30- 1-02

yy

yy yy » yy
0-30—0-90

yy

yy
IV

yy
* » • yy

0-70—0-95
yy

yy
Vyy * • yy yy

075— 1-37
yy

yy yy
VI. „

0-70— 1-30
yy

yy . VII. „
0-55— 1-25

yy

mélységben települ és pedig a barnás tzeg 0 90— 1’26 m és a fekete lápföld

0’40—0'78 m vastagságban, vagyis a ketts tözeges réteg együttesen a felszín

alatt 0’30—252 m között fordul el és vastagsága F50— T97 m között
váltakozik. Ez az a kzet, melyet az építkezésnél, azaz a templomalapo-

zási munkálatoknál okvetlenül tekintetbe veend. Legjobban ajánlanám
ezt a ketts tözegréteget az egész templom terül ete alól

kibányászni.
Az alapozási munkálatokat a kavicsos anyagban kell

megkezdeni 5—6 méternyire a Duna 0 pontja felett, ami 3m
körüli mélységet jelent (a jelenlegi 063 m differáló felszíntl számítva).

Az említett tözeges rétegben mozog egyszersmind a jelenlegi talajvíz,

mégpedig 1928. év március hó végén 0‘75— L38 m mélységben, ami

a Duna 0 pontjához viszonyítva -f 6 72 ^ 6'80 m magasságnak felel

meg. Ez a víz a Duna vizével összefüggésben nincs, hacsak a Duna vize

nagyon meg nem árad, amely esetben a Béke-téren a talajvíz 1 méternyire

is felduzzadhat. Ellenkez esetben a talajvíz kb. fél méternyire apadhat is.
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Itt Ugyanis az 1'50— 1'97 m vastag tözeges rétegek, valamint
a 69 m vastag kavicsos réteg telítve van a talajvízzel, amely

kelet felöl elssorban a Rákos völgyébl ered.

A jelenlegi Rákos-patak már mesterséges árok, mostanában ezt is szabá-

lyozzák, úgy hogy nemsokára szépen kiépített csatornában fog mozogni a

völgyben összegyülemlö talaj- és esvíz. Eredeti folyása a Béke-tértöl délre,

kb. háromnegyed kilométernyire kanyargóit, ahol délkeletrl az egykori Város-

ligeti patak torkollott bele. Amint azonban ezen, a Duna pleisztocén partjának

északi részén, késbben a kifújt homok lassan feltornyosult és ezáltal a víz

egyenes, azaz eredeti folyása megakadályoztatott, a Rákos-patak vize már

akkor meglév homok-dünék keleti szélén folytatta útját és a Béke-tértöl

északnak, majd észak-nyugatnak folyt, majd a Tahi-utca és Vizafogó-utcán

ismét egy kanyarulattal nyugati irányban a Duna felé igyekezett, mely folyását

késbben is megtartotta és jelenleg is ott igyekszik összegyülemlö vizét le-

vezetni. Jelenleg e megfordított 5 alakú vízfolyás a felszínen már nem létezik,

de a felszín alatt az altalajban még megállapítható. Azért ezzel a talajvízzel is

számolni kell az építkezés alkalmával, mert nincs közeli kilátás arra, hogy

azt onnan elvezetni lehessen, mindaddig, míg az általam alánlott a H u n g á-

r i a-k örúton kiépítend nagy vízgyjt csatorna meg nem
valósul.

Az északnyugati uralkodó szél állandóan mködvén, ugyanez irányban

fújja a homokot, s azt délkelet felé vándoroltatja. Azért az Erdtelep és

Löportárdülö területén lév homokbucka még most is vándorol és folytatja

termékeny mködését, amennyiben a lápföldet lassan eltemeti és evvel a

talajvizet is mélyebbre helyezi. A Béke-téren van épen ennek a folyamatnak

a határszéle, úgy hogy annak a keleti részét már a ráfújt homok takarja

megfelel vékony termréteggel, míg délnyugati felén csak a fekete lápföld

közvetlen humuszos, barna, homokos feltalaja képezi a jelenlegi felszínt. A
homokos talaj 50—80 cm s az agyagos talaj csak 20—30 cm vastag.

A Duna 0 pontjához viszonyítva fekszik a Béke-téren építend templom

telke -f 7‘52 [-815 m magasan, ami az átlagos számot véve tekintetbe,

az Adriai tenger színe felett 104'74 m magasságnak felel meg.

L.: Horusitzky Henrik: A városligetben épül „Regnum Marianum“ plébániatemplom

környékének hidrogeológiai viszonyai, 2 melléklettel. Földt. Közi. 1926. évf. LVI. köt., p. 76

—

80. Németül: u. i. p. 217.

Új templomunk helyének földtani viszonyai. R. M. Egyházközségi értesitö, 1927.

évf., 2. szám.


