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RESIDENZSTADT BUDAP EST.

Von H. Horusitzky.

XXI.
Gubacsi-dl (IX. Bezirk, lángs dér Soroksári -út).

A Szekerész-utca, a Gubacsi-út, Soroksári-út és a Határ-utca
közti területen belül húzódik a pleisztocén part, amely e részen még
szépen latható. A 13—15 méteres magas part pleisztocénkori homok-
és kavicsrétegeket, majd alatta kibukkanó pannon agyagot, illetve

homokkpadokat, és e kzetek határán kibuggyanó forrásokat tár fel.

A pleisztocén magaslat, amely kb. + 14.00—19.59 m, átlagban
véve +16.58 m-nyire fekszik « Duna 0-pontja felett, sárgás homok-
ból áll; ez itt 4.20—9.20 m, átlag 7.23 m vastag. Kivételt csak a

fegyvergyári fúrásnál találunk, ahol kis terület, másfélméteres
feltöltés fordul el. Alatta kissé va sokkeres, homokos kavics települ,

amelynek az átlagos vastagsága 3.65 in. A kavicsos hordaléknak
közvetlen fekje a pannon-agyag, homok és homokkpadok; e kép
zdmények itt a Duna 0-pontja felett +4.91—8.02, átlag +6.26 méter-
nél kezddnek. A pannon-kzetet két helyütt fúrták keresztül, úgy-
mint a Fegyvergyárban és a 67. számú fúrásnál. E képzdmény az
elbbi helyen 24.22 m, és az utóbbi fúrásnál 18.55 m vastag. Ez alatt
a szarmata sárga, agyagos márga fekszik, amely a Duna 0-pontja
alatt — 17.91 és — 9.64 méternél kezddik.

A 70 sz. fúrási pontnál a holoeén alatt közvetlenül, a 69 sz.

alatt pedig kb. 3 m vastag pannon réteg alatt található meg a
szarmata; a rétegek mind kissé nyugat felé dlnek.

A Duna völgy felszíne, amely a megfelel adatok alapján +3.86
m-re fekszik a Duna 0-pontja felett, iszapos-homokos hordalékkal
van feltöltve; ennek átlagos vastagsága 7.00 méternek vehet. A
talajvíz ebben az iszapos Duna üledékben kering, a Duna 0-pontja
telett +2.69 m, felülrl számítva kb. 1.20 m mélységben, míg a

magaslaton a kavicsos képzdményben mozog + 8.2S m, felülrl
számítva kb 8.00 ni mélységben. Minthogy itt ebben a magasságban
a part még nincs beépítve, a kavics és a pannon között forrásként
bugyog ki a talajvíz.

A fúrásokat az 1913. évben végezték, kivéve a fegyvergyári
artézikút-fúrást (Soroksári-út 158.), amelyet 1888-ban 111.43 méter
mélységig mély esztettek. L. errl bvebben a Hidrológiai Közlöny
XII. sz. kötetében, a „Budapest székesfváros hidrogeológiai viszo-

nyai" cím értekezést, (p. 25.)
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Fig. 35. ábra. 1. fels-mediterrán — Ober-mediterran, 2. szarmata —
sarmatische Schichten, — 3. pontusi-pannoniai emelet — pontiscli-

pannonisohe Stufe, 4. homokos kavics — sandiger Schotter, 5. homok
Sand, (5. Duna-hordalék — Flussgeschiebe dér Donau, — tv. = talaj-

vízszint — Grundwasserspiegel.
Mérték — Masstab, Hosszúság — Lángé, Magasság — Höhe.
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Gmb ácsi-dl (IX. Bezirk, langs des Soroksári-út).

Das in dicsem Gebiet sicli dahinziehende pleistozáne Ufer liegt

durehsehnittlich +16.58 m über dem Ü-Punkt dér Donau. Es besteht

aus 7.23 m machligem Sand, unter dem eine durehsehnittlich 3.65 m
maciit ige sehotterige Schieht lágert. Has Liegende dér letzteren, die

pannonische Bildung beginnt bei +6.26 m ti bér dem 0-Punkt dér

Donau. Da.runter folgt annáhernd bei — 10 bis — 18 m das Sarma-
tikum unmittelbar unter dem Holozan in einer Tiefe von etwa 7 rn.

Das Tál dér Donau liegt bier ungefahr +4 m über dem 0-Punkt
dér Donau.

Das Grundwasiser bewegt sieli im Tál etwa 1.20 m. auf dér

Hbe ungefahr 8 m unter dér Oberflüehc. Am Ufer tritt das Grund-
wnsser aus dem Schotter in Quellén hervor.

XXII.
7' e r ni oké m iáit n tézet kör u ,ij é k e

(IX., Ulatosárok-út és az Aszódi-út sarok).

A Gubaesi-dülböz tartozó régi Lóverseny-tér helyén húzódik
egy szélesebb lapos; az itt található Illatos-árok bal oldalán épült

a Termokémiai intézet. A telep keleti felén északnyugati-délkeleti
irányban a leitn légi patak nyomai észlelhetk, amelynek magas
sága a Duna 0-pont.ja felett átlagosan véve + 17.50 m. A völgyecske
baloldali része hozzávetleg +21.00 m magasan fekszik.

A lapos talaja humuszos, homokos agyag. Ennek átlagos vas
tagsága 5.00 méternek vehet. Az alatta elterül vasokkeres, homo
kos kavics 2—4 m vastag. A kavicsos hordalék közvetlenül a pannon
kékes-szürkés agyagon fekszik, amely a Duna O-pontíjához viszo-

nyítva az árokban + 9.00—9.50 m és a magasabb részen + 12—Ki m
magasan kezddik. Ebbe az agyagba a mélyebb részen 22—23 m-re
(a Duna 0 pontja alá — 5.30 m-nyire), a magasabb helyeken hozzá

vetleg 2—6 m-re fúrtak le.

A talajvíz itt a legfelsbb képzdményben mozog, mégpedig
a kis árokszer völgyben + 1(5.14 m-nyire, s annak jobboldalán lev
magasabb részein +18.43 m-nyire a Duna 0-pontja felett. Az utóbbi
a felszíntl számítva kb. 2.70 méternek felel meg. A mélyebb része-

ken a talajvíz majdnem a felszínig feljut.

A talajvíz, valamint a felszíni víz itt ezen a kis részen észak-

nyugatról délkelet felé áramlik, eltérleg a pesti oldal többi részeitl,

ahol a talajvíz északnyugat felé törekszik, vagy a pleisztocén-part

feló folyik, kivéve természetesen a pleisztocén-part és a Duna-folyam
közötti részt. Ezek szerint az említett lapos északnyugati részén egy,
a felszínen nem is észrevehet vízválasztó fordul el.

*

T h e r ni o c h e m isches I n s t it u t

(IX., Eeke Illatos- und Aszódi-út).

In dér Qsthalfte dér Anlage sind die Spuren eines von NW
gégén SO abfailenden altén Bachbettes zu beobachten, wo ein etwa
5 m machtiger, humöser Tón lágert. Dér darunter folgende Schotter



120 Horusitzky Henrik

ist etwa 2—4 m máehtig. Das Liegende des letzteren bilden panno-
nisclie Schichten, die bei +9— in über deni 0-Punkt dér Uonau
beginnen.

Das Grundwasser bewegt síeli bier auf die Donáti bezogen bei

-|- 16— + 18 m. Das Grundwasser und die oberfláohlichen Gewásser

fiiessen bier von NW gégén 80, im Gegensatz zu den übrigen Teilen

dér Pester Seile, wo die Wasser mit Ausnahme des Abschnittes

zwiischen dem pleistozanen Ufer und dér Donau gégén N\V streben.

Hier befindet sieli demnaeh eine an dér Oberflache niebt bemerk-

bare Wasserscbeide.

Fig-

. 36. ábra. 1. pontusi-pannoniai emelet — pontiseh-pannoniscbe
Stufe, 2. kavicsos homok — scbotteriger Sand, 3. agyagos, homokos réte-

gek — tonige, sandige Schichten, — tv. = talajvízszint — Grundwasser-
spiegel.
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XXIIl.

N é p liget h el y szí n r a j z a és geológ i a i s z elv é n y

e

(X., Hungária-körút mentén).
E közlemény a Hungária-körút, llöi-út, Simor-utca és az

Összeköt-vasút között lev Népliget geológiai felépítését ismerteti

A Népliget a Duna ü-pontja felett + 18.49 —22.73 m, átlag +20.11
m-re van. A felszínt hol homokos termföld fedi, hol vékonyabb
réteg törmelék, melynek a vastagsága 0.25—1.40 m között változik,

átlag 0.70 m. A 62. sz. fúrás környékén egy laposabb, régi, mocsaras
részt találunk. Ennek az ÉNy-DK-i irányban elhúzódó foltnak a

rétegsorozata vékony feltöltéses anyaggal kezddik, s alatta barna,

•30
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J, V. ,

3 ‘- a bí'a- 1- Pontusi-pannoniai rétegek, — pontisch-pannonische
bementen, 2 lignit - Lignit, 3. homokos kavics - saruiiger Schotter
4 homok barid, 5. tozeges iszap — torfiger Sohlamm, 6. mocsár-talaj —oumpl érdén, t. feltöltés — Aufsehüttung. tv = talajvizszint — Grund-

wasserSpiegel.
Mérték — Masstab, Hosszúság — Lángé, Magasság — Hbe.
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majd sárga homok következik, majd ez alatt fekete agyag, szürke

agyag, tözeges föld, végül ismét fekete agyag és iszapos kavics tele

pül. Ennek a sorozatnak összvastagsága 8—9 m. E lapos terület

szegélyén az els, fekete agyagréteg alatt fehér márgaszer agyagot
hozott fel a fúró, kiváltképen a 65. és 68. sz. helyeken. Ez az egykori

vízállásos terület egyébként az 51., 60. és 69. sz. fúrásminták tanú-

sága szerint a Simor-utcától a vasntmenti vámházig húzódik.

A homokos rétegek között vékonyabb, sárga agyag betelepülé-

sek is találhatók, amilyenek az alatta lev kavicsos rétegek között

is elfordulnak. A fels, homokos tag vastagsága 0.38 én 9.57 m
között váltakozik; átlag 4.00 m vastag. A kavicsos réteg összvastag-
sága pedig 0.27—10.75 m között ingadozik, átlag majdnem 5.(10 ni.

A pleisztocén alatt pannon fekszik. Ez a Duna 0 pont ja felett

f 7.40—15.70 m között, vagyis átlag -j- 11.22 m-nél kezddik. A pan-
non-rétegek majdnem kizárólag kemény agyagból állanak. Csak
néhol hozott' fel a fúró homokot vagy kavicsos agyagot. Az 54. sz.

fúrásban egy vékony lignit-rétegre is akadtak fúrás közben, még-
pedig a Duna 0-pontjához viszonyítva + 9 m magasságban, felülrl

számítva 10.91 m mélységben. Az agyagba az 51. sz. fúrásnál 9.88

m-nyire, a körvasútól! túl, a 72. sz. fúrásnál 38.35 m re fúrtak le. Az
utóbbi fúrás a Duna 0-pontja felett +21.35 m magasságban telepít-

tetett és 44 m mélységig hatolt le.

A talajvíz itt a pleisztocén homokos és kavicsos rétegekben és

a hoiocén homokos agyagban mozog egyenl magasságban, a Duna
0-pontja felett + 14.48—18.00 m között, átlag + 16.17 m magasságban.
Felülrl számítva ez 1.66—6.80 m, állag 4.00 ni mélységnek felel meg.
A víz áramlási iránya északnyugat.

Az adatokat az 1892. és 1920. évben megejtett fúrások alapján

közlöm.
Kövületekre több helyütt akadták, úgymint: a 30. és 43. sz.

fúrólyukból 13.60 és 10 m mélységbl több pannon csiga töredéket;

az 51. és 52. sz. fúrólyukakból közvetlenül az agyag felett a, kavicsos

anyagba bemosott Cer ithium-lóléket hozott ki a fúró az 58. és 59. sz.

fúrólyukakból, 9 és 10 in körüli mélységekbl Melanopsis St-urii, cfr.

Vindobonensis Fuclis csigatöredék került ki; a 60. sz. fúrásból,

3—4 m mélységbl egy Llmax-iaj és 11 in mélységbl Halotolitus,

a 62. sz.-hól, 9 m-bl ugyancsak kövület-töredék, a 65. sz. fúrásból,

11 m mélységbl Melanopsis Sturii Fuchs, M. Vindobonensis
Fuclis, Ostracoda és Limnocardium-töredék, a 66. sz. fúrásból, 10

m mélységbl csigatöredék, és a 70. sz. fúrásból, hasonló mélységbl
ostracodák kerültek ki.

*

Népliget ( Volksau) (X., lángs des Hungária körút).

Das Gebiet liegt durchsclinittlieh +20.11 m ber dem 0-Punkt
dér Donau. Die Oberfláche ist durch Sandboden, liier und da durch
Scliutt bedeckt. In einzelnen Bohrungen wurde auoli eine sumpfige
Sehielitenserie angetroffen, dérén Gesamtmachtigkeit sogar 8—9 m
erreicht. Zvischen den sandigen Schichten kommen auch dünncre
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gelbe TonzAvisehenlagen vor, die auch im dajrunter folgenden
Scliotter anzutreffen sind. Die durchsclinittliclie Máchtigkeit des
sandigen Gliedes betrágt 4 m, die Gesamtmáchtigkeit dér scliotte-

rigen Sehicht etwa 5 in. Unter d«m Pleistfozán liegt das Pannon,
das über dem O-Punkt dér Donau durehschnit'tlich bei +11.22 m
beginnt. Letzteres besteht hauptsachlich aus liartem Tón, docli treten
dazwischen auch etwas Sand, kiéinkörniger Scliotter und Lignit auf.

Das Grundwasser bewegt sieh bier im Pleistozan durchschnitt-
lich 4 1(5.17 m über dem O-Punkt dér Donau, von dér Oberfláche
gerechnet in einer Tiefe von dnrchschnittlich 4 m. Es fliesst

gégén NW.

XXIV.
T atte r s all és az ú j L óv á s á r tér
(X., Kerepesi-út és Juranics-utca között).

A Keleti-pályaudvar érkezési oldalán, a Kerepesi ül és a Jura-

nics-utca közti terület, a J urán ics-utcábán mélyesztett bárom fúrás

(1., 2., 4.), és a Lóvásár-téri 3. sz. fúrás szelvényei szerint a terület

a Duna O-pontja felett átlag + 13.30 m-nyire fekszik. A felszín

vékony törmelékkel van kiegyengetve, ez kb. csak 0.75 m vastag.

Ennél valamivel vastagabb feltöltés a terület keleti részén található,

ahol egy kis ér húzódott, amely az István-útnál a Városligeti-

patakba torkollott. A feltöltés ott hozzávetleg 2 m vastagságot is

elér. A feltöltóses törmelék alatt holocén iszapos, homokos rétegek

rakódtak le 5.50 m átlagos vastagsággal, kivéve a negyedik fúrás

helyét, ahol ez a talaj csak 1.35 m vastag.
_J I - -

Fig. 38. ábra. 1. szarmata emelet — sarmatiscke Stufe, 2. kavicsos homok
- schotteriger Sand, 3. homok — Sand, 4. iszapos, homokos rétegek —
schlammige, sandige Schichten, 5. feltöltés — Aufschiittuug, tv.

- talajvízszint — Grundwasserspiegel.



Budapest székesfváros geológiai viszonyai 125

A terület keleti részén az említett kzetek fekje 0.50 és 3.82 m
vastag, sárgás homok-, majd 0.40 és 1.30 m vastag kavicsréteg.

Mindennek fekje a szarmata sárga agyag, amely átlagosan +6.50
m-nél kezddik a Duna. Ö-pontja felett. A szarmata agyagba itt

hozzávetleg 3.25 m-ig fúrtak bele, kivéve a 3. sz. fúrást, ahol 15.10

rn-re, vagyis a Duna 0-pontja alá — 8.10 m-re hatolt le a fúró.

A talajvíz e helyütt az 1912 évben szerzett adatok alapján felül

rl számítva 4 m körüli mélységben mozgott, almi a Duna 0-pont-

jához viszonyítva + 9.30 méternek felel meg.
A Magyar Ruggyanta Gyár telepén (Kerepesi-út 17. sz.) az 1931

évben 300 m-re mélyesztett fúrás adatai szerint a fels homokos és

kavicsos rétegek együttvéve 8.20 m vastagok. Alattuk túlnyomólag
agyag települ, néhány homokkpaddal váltakozva. A szarmata réte-

gek valószínleg felülrl számítva 73.60 m-ig terjednek s n medi-
tierrán rétegek a fúrás aljáig.

#

T áttér sáli u n ö neuer P f e r de ni a r k t

(X. zwisehen dér Kerepesi-út und Juranics-utca).

Das Gebiet liegt durchsehnittlieh +13.30 m ber dem 0-Punkt
dér Donan. Un tor den Schuttmassen des eingeebneten Gelandes
gelangten etwa 5.50 m máchtige, holozáne, schlammige, sandige
Schiohten znr Ablagerung, untéi- denen gelber Sand, dann fluvia-

(iler Sebttér folgen. Das Liegende dér letzteren bibiét sarmntischer
Tón. Das Sarmatikum beginnt hier bei +6.50 m ber dem 0-Punkt
dér Donan und reicht nach den Bobrnngen dér Gummifabrik von
dér Oberflaebe gereebnet bis zu einer Tiefe von 73.60 m, wo medi-

terráné Gesteine auftreten.

Das Grundwasser bewegte sieh hier zr Zeit dér Bolirung in

einer Tiefe von beilaufig 4 m unter dér Oberflaebe, was auf den
0-Punkt dér Donan bezogen einer Hbe von + 9.30 m entspricht.

xxv.
A tervezett Kér epe s i-u f i k ö zk ó r h á z k ö r n y éke

(X., Kerepesi-út 19— 31. szám).
A Kerepesi út, Százados út, Juranics-utca és Asztalos Sándor-

ét közti területen 1892-ben az altalaj megállapítása céljából 19 fúrást

mélyesztettek, mieltt c helyen a tervezett közkórházat felépítették

volna. E fúrások jegyzetei alapján a térszín a Duna 0-pont'ja felett

(a 18. és 19. sz. fúrások kivételével) +17.42—19.77, átlag +18.55 m
magasan fekszik. A 18. és 19. sz. fúrás kis völgybe esik, + 17.08 és

16.26 m-re a Duna 0 pontja felett. E völgyecske a régi Aréna-út menti
Lóverseny-tér közepén a régi Városligeti patakba torkollott. E terü-

let még eredeti felszíni termréteggel bir, amely a homokos feltalajjal

együtt átlagosan 3.82 m vastag. Alatta homokos kavics települ, 3.83

m átlagos vastagsággal.
A pleisztocén képzdmények alatt a szarmata rétegek, túlnyo-

móan sárgás agyag, képezik e vidék bordképes altalaját. Ezi az

agyag a Duna 0-pontja felett + 7.37—12.23 m,; átlag +10.00 méter
magasan kezddik. Az agyagba csak kis mértékben fúrtak bele,

kivéve a 15. és 16. sz. fúrásokat, amelyekben a fúró 8.31 m-re hatolt
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le az agyagba. Az agyagon kívül a 12. és 24. sz. fúrási helyen
Cerith rumos-mészkre akadtuk, amelyet azonban keresztül nem fúr-

tak. A 12. sz. fúrási helyen a mészktelep Ostreákat tartalmazó
sárga agyag fordult el. Kövületeket egyébként a következ fúrás-

min ták 1 >an t a Iá lta k

:

A 17. sz. fúrólyukból, kb. 8—15 m mélységbl kikerült; Cardium
lutisuleatum Miinst., Cardium sp.

A 1!). sz. fúrólyukhói pedig, 8—9 m mélységbl kikerült: Poly-
stomella crispa, Lám., Polystomella aculeata, d‘Orb.

A 22. sz. fúrólyukból, 6—8 m mélységbl kikerült: Truucatulina
lobatula, W a 1 k. et dac., Polystomella crispa. Lám., Polystomella
aculeata, d'O r b., Mohrensternia inflata, Andrz., Ostracoda, Pota-
mides mitralis, Eichv., Trochus, sp., Ervilia podolica, Eichv.

Fig-

. 39. ábra. 1. szarmata mészk — sarmatischer Kalkstein, 2. szarmata
agyag- — sarmatischer Tón, 3. homokos kavics — sandiger Schotter,
4. homokos talaj — sandiger Bódén. — tv. = talajvízszint — Grund-

wasserspiegel.
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A kövületeket dr. Schréter Zoltán m. kir. fgeológus
volt szíves meghatározni.

A talajvíz e helyütt északnyugati irányban szivárog, mégpedig
a Duna 0-pontja felett + 14.27—12.54 ni, átlag +13.50 m magas-
ságban. Felülrl számítva a talajvíz 3.75—6.03 m, átlag 4.75 m
mélyen mozog.

A Hungária tt menti kenyérgyár telepén ásott kút mélysége
néhai Hala v á t s Gyula m. kir. fgeológus feljegyzései szerint

0.57 m, benne a víz tükre a felszín alatt 6.50 m-nyire áll. E kútíban,

durva homokból állítólag CerUhiuniok kerültek el. A hely magas-
sága kh. +18 méternyire lehet a Duna 0-pontja felett.

* # #

B a u (j r u a (I rl es g eplante n a fi g e m e i n e n, K r a n k e n-

hauses (X., Kerepesiét No. 10—31).

Dér Baugrund liegt — zwei Bolirungen ausgenommen — dureli-

sehnittlich +18.55 m üher dem 0-Punkt dér Donau. Die beiden
Bohrungen liegen in einem kleinen Tálchen, das in den einstigen

Városligeti-Bach íaündete. Das Gehiet hat eine natrliche Decke
aus fruchtbarem Bódén, mit sandigem, dann Bchotterigern Unter-
grund in. einer Gesamtmachtigkeit von durehschnittlich 7.65 m.

Unter den pleistozánen Sedimenten lagern sarmatische Tone
mit etwas Kaik, die durehsehnittlieh bei +10 m üher dem 0-Punkt
dér Donau hegiunen. Einzelne Proben enthalten Versteinerungen.

Das Grudwasser siókért hier in NW-lioher Bichtung u. z\v.

dnrchschnittlich +13.50 m üher dem 0-Punkt dér Donau, was von

dér Oberfláehe gereohnet einer Tiefe von 4.75 m entspricht.

XXVI.
A z ú j L ó v e r seri y t é r k ö r n y é k e

(X., Kerepesi-út, Fehér-út, Kolozsvári ét és Albertirsai út között).

A jelzett terület Ligettelki dl néven ismeretes. Felszíne

homokbuckás, hullámos és + 19.00—24.00 m, átlag +20.00 in maga-
san fekszik a Duna 0-pontja felett. Ennél alacsonyabbak a buckák

között húzódó laposok, aminket az Isaszegi-ét mentén, majd a 77.

sz. fúrásnál és délen a kbányai vasúti állomással szemben találunk.

Vékony feltöltós csupán a 28. sz. fúrásban volt megfigyelhet, a terü-

leten kívül, a Hs-utca és a Pongráe-ét sarkán és az említett lapo-

sokban, ahová jelenleg törmeléket hordanak. A laposokban húmu-
szosabb feltalaj alatt szürke agyag fekszik, együttvéve kb. 1 m
vastagságban, azután a homok következik, amely itt a területet

elborítja és liepe hupássá teszi. A homok között sárga agyaglencse-

betelepülések fordulnak el, és többhelyiitt már kavicsnyomokra is

akadunk. A rétegsorozat összvastagsága 1.00—5.00 m, átlag 3.23 m.

Az alatta fekv kavicsos réteg vastagsága 1.10—3.82 m között válta-

kozik, ami átlag 2.42 m-nek felel meg.
A hordkópes agyag az említett kavics íekjét képezi. Ez a

Duna 0-pontja felett + 12.30—17.38 m között kezddik, ami +15.00
m átlagnak felel meg. Ebbe éppen csak, hogy belefúrtak. Az agyag
fels része sárga, kemény agyagból áll; s ahol a fúró kissé mélyebbre
hatolt, ott kékes agyagot hozott fel. A 87. sz. fúrólyukból egy Cár-
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dium sp. töredék került ki az agyaggal. A 87/b sz. fúrólyukból pedig

Cardium obsoletum Eicliv. va.r. Vindobonensis, Part scli, a 87/e

szí. fúrólyukból, kb. 7. m mélységbl Tapes sp. é> Modiola sp. töredék.

ma 1920 1920 ,,Q'/OOflt- 1920 1920 1920

Fig. 40. ábra. 1. szarmata agyag- — sarmatiseher Tón, 2 homokos kavics

sandiger Schotter, 3. homok — Sand, 4. tv. talajvizszint Cjrund-

wasserspiegel.

a 87/d sz. fúrólyukból, 8 m mélységbl Cardiuu obsoletum, Eicli v.

var. Vindobonensis Part seb, és egy Tapes töiedék került felszí re.

A talajvíz itt is, mint a környéken, a pleisztocén homokban és

kavicsban kering, felülrl számítva 2.50—6.10 m, átlag 3.00 m mély-
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ségben, a Duna 0 pontjához viszonyítva + 15.12—18.26 in, átlag

+ 17.00 m magasságban.

A talajvíz délkeletrl északnyugat felé áramlik, abban a lejtési

irányban, ahogyan a felszín és az alapkzet lejt.

* =x= *

Neue P f e r dere n n b a h n

(X., zwischen Kerepesi-út, Fehér-út, Kolozsvári-utca und Alberti-út.)

Dieses unter dem Namen Ligettelki-dl bekannte Gebiet zeigt

eine durch Sandhügel wellig gestaltete Oberfláche und liegt durch -

schnittlich + 20 m ber dem 0-Punkt dér Ilonán. Zwischen den Sand-

hügeln ist dér Oberboden humser, darunter folgt mit Tonschichten

abweehselnder gelber Sand. Gesamtmachtigkeit des ganzen Kom-
plexes durchschnittlich 3.23 m. Has im Liegenden folgende schotterige

Gesehiebe ist durchschnittlich 2.42 m máebtig. Dér unter dem Schot-

ter liegende, tragfeste, sarmatische Tón beginnt durchseb nittlieh bei

4-15 m ber dem 0-Punkt dér Donau.

Das Grundwasser zirkuliert auch hier im pleistozánen Gesehiebe

durchschnittlich 3 m unter dér Oberfláche, d. h. etwa + 17 m ber
dem 0-Punkt dér Donau. Fs íliesst von SO gégén NW, dem Gefiille

dér Oberfláche und des Grundgesteins folgend.

XXVII.
A K e r e p e s i-ú i i v íz g \j ü j tcsator n a szel v é n y e

(X., a Rákospatak jobb oldalától a Fehér-út mentén épült útkaparó-

liázig).

A szelvény felszíne átlag 20 m magasan húzódik a Duna, 0

pontja felett. Ennek keleti végén a szelvény a Rákos-patak völgyét

szeli, ahol a patakhordalék átlag 1—3 m vastag. A patak jobb

oldalán homokbuckás terület húzódik és bal oldalán ugyancsak laza

pleisztocén homok képezi a felszínt egészen az útkaparó házig. Alatta
homokos, apróbb és durvái) kavicsos Duna hordalék telepszik,

lencseszer betelepüléssel; ennek összvastngsága 3—4 m. Bár a kavi-

csos rétegekben lekoptatott mediterrán-kövületeket is lehet találni,

mégis a kavicsot a pleisztocénbe kell soroznom és semmi esetre sem
régibb szintbe, még a levantei emeletbe sem, ahová a köztemeti
kavicstakaró sorozandó. A kétféle kavics a következ okoknál fogva

nem lehet egyids, illetve a következkben különbözik:

1. a köztemeti kavics a Duna 0 pontja felett + 44— 59 m, a

rákosfalvai kavics + 14—18 m magasan fekszik. A különbség tehát

a két kavics között 3(1— 40 m.
2. Mind a két kavics fleg kvarcból, homokkbl és kristályos

paladarabokból áll, de míg a köztemeti kavicsban ezeken kívül

egyebet alig találni, addig a rákosfalvai kavicsban ép andezit- és

andezittufa darabok elég gyakoriak s azonkívül lekoptatott Ostrea-,

Cardium- és Perien-héjak sem ritkák.

3.

A köztemeti kavics összeállóid), st konglomerátumos, míg
a rákosfalvai omlós kavicsban a csákány könnyebben dolgozik.

4.

A köztemeti kavics településében meg van zavarva, arneny-
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nyiben hullámos rétegeiben zsákszer vagy tölcséralakú kitöltések

vannak, míg a rákosfalvai kavics települése nyugodtabb, fluviatilis

jelleg.

5. A köztemeti kavicsokat vas réteg vonja be. ellenben a rákos-

falvai kavics vékony, vasas bekérgez-hártyája jelentéktelen.

A rákosfalvai folynmhordalékos kavicsot ezért az alsó pleiszto-

cénha sorolom.

Az 5 m mély csatorna alján már mindenütt harmadkori tengeri

képzdmények fordulnak el, mégpedig nyugatról kelet felé a követ-

kez sorrendben:
A Fehér-útuál +19.24 m-ben a Duna 0-pontja felett szarmata

mészk kerül napfényre. Azután a fels-mediterrán: lajtamészk,

morzsás mészk, meszes homok- és kavicsos homokrétegek fordulnak
el, kb. + 17 m-nyire a Duna 0-pontja felett. Ez a változatos réteg-

sorozat kb. a Megyeri-utcáig terjed. Onnan a szelvény széléig riolit-

tufa, tufás agyagrétegekkel váltakozva, közvetlenül a pleisztocén és

a holocén bordalók alatt fekiisznek. E tufás réteg északon egészen

a Mogyoródi-útig húzódik, ahol az Öv-utca sarkán 62.80 m-ig hatoltak

le. Keleten, a fváros határán 80.15 in ig mélyesztett fúrás hasonló
kzetben mozgott, és délen is a, feltárásokban többhelyütt észlelhet.

A talajvíz itt a Rákos-patak völgyében, a 90. sz. fúrásnál, a
Duna 0-pontja felett + 19.80 m-nyire mozgott, vagyis a felszín alatt

alig 1 m-nyire. A pleisztocén hordalékban pedig a kavicsos képzd-
mény a vizet tartalmazó kzet. Meg kell azonban emlékeznem a

mélyebb, felszálló vízrl is, amely a Duna 0-pontja fölé egészen

+ 14.15 m-nyire nyomódik fel. s amelynek hmérséklete 16—17" C-t

is elér.

A rákosfalvai strandfürd (Kerepesi-út 77.) inkább ezt a vizet

használhatná fel, mint csupán a Rákos-patak vizét.

E környéken a fúrások az 1908—1910. év táján mélyíthettek.

#

W a ssersammelka nal dér Kerepesi-út (X., vöm rechten
Elér des Rákos-Baches bis zum Strassenhüterbaus an dér Fehér-út).

Die Oberfláche des Profi Is liegt durehschnittlich +20 m ber
dem 0-Puukt dér Donau. Das öisíliehe Ende des Profils durchquert
das Tál des Rákos-Baches, von dessen alluvialen Schicbten abge-
selien die Oberfláche von sandigem Beden jjfebildet wird. Darunter
folgen sandige und schotterige Schicbten, abwárts mit immer
grösseren Geröllen, ja sogar mit abgerollten, grossen, mediterránén
Fossilien. Dieser schotterige Komplex gehrt zum Pleistozan. Am
Bódén des 5 m tiefen Kanals koromén tertiare Bildungen vor, u. zw.

von W gégén O in náchstehender Reihenfolge; bei dér Fehér-út
liegt bei +19.24 m ber dem 0-Punkt dér Donau sarmatischer Kaik,
dann folgt obermediterraner Leithakalk, kriímmeliger Kaik, kalki-

ger Sand und schotteriger Sand. Dieser reicht beilaufig bis zr
Megyeri-utca. Von dórt folgen bis zum Rand des Profils Rhyolittuff

und tuffser Tón in abwechselnden Lagen.
Das Grundwasser befindet sich bier im Tál des Rákos-Baches
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tozane Geschiebe Wasser mid, was besonders zu beachten ist, 'die

tiefern Schiohten enthalten ebenfalls aufsteigendes Wasser, das bis

+ 14—15 m ber dem O-Pnnkt dér Donau heraufdringt und eine

Temperáin r von Ifi—17" C besitzt.

XXVIII.

K b á ii y a i Részvé n y ser fz r á k o s i j é g 1 e r m el
telepe (X., Fels Rákosi-rétek, Keresztúri-út 108. sz., a Ráko's-patak

mindkét oldalán).

rn cqoöCsItocd
líj iO iO iO

Fig. 42. ábra. 1. dácittufa — Daaittuff, 2. pontusi-pannoniai homok -

ponti sch-paunoniseher Saiul, 3. homok és kavics — Sand und Sohotter,

4. termtalaj — Bódén. tv. =- talajvízszint —Gru n d\v asserSpiegel.

Az Els Magyar Részvényserfznek a rákosi vasúti állomással

szemben fekv, aránylag igen kis területén az 1912. évben a patak
jobb oldalán 9 és a patak bal oldalán 5 fúrást mélyesztettek. A fúrási

helyek magassági viszonyait a közelben lev CCCXXVI11. sz. magas-
sági ponthoz mérték, amely a Duna 0-pontja felett j

_ 26.02 m-nyire
fekszik. Ehhez viszonyítva a kérdéses területnek a patak jobb oldalán
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ungefa.hr 1 m unter dér Oberfláche. Weiters enthált auch das pleis-

fekv része átlag + 23.38 m és a balparti része -(-23.50 in magasan
fekszik a Duna 0-pontja felett.

A felszínt humuszos., homokos agyag borítja, altalajként kissé

agyagos, majd kavicsos homok szerepel. Ez az alluviális patak-hor-

dalék a patak jobboldalán átlagban 3.02 m, s baloldalán 3.30 m
vastag. A holocén közvetlenül pannon, finom, csiliámos homokot

takar, mely a Duna 0-pontja. felett a jobboldalon 4- 19.76 m, a

baloldalon -(- 20.20 m-nyire kezddik. A pannonkorú finom homok
vastagsága igen csekély: 9.50 és 12.40 m.

A pannon fekje felsmediterrán-korú eruptív tufa, amely itt

felülrl számítva jobboldalon átlagban véve 12.90 m, a baloldalon

15.67 m mélységben kezddik. A tufába pedig a jobboldalon 3.07 m,

és a baloldalon 2.37 m-re fúrtak bele. A fúrások összmélysége felülrl

számítva 15.50—18.15 m.

A legközelebbi tufafeltárások ide a Váltó-utca mellett kiemel-

ked domb feltárása, ahol a LIV. számú magassági pont áll, és az

államvasútak munkástelepe mentén futó sínpár bevágása.

A talajvíz, amely itt a holocénban és a pannonban együtt van,

a felszín alatt a patak jobboldalán 0.40 m és a baloldalon 0.54 m
mélységben áll.

A jégtermel teleptl felfelé, a Keresztúri-út 200. sz. telken

(7664 h. sz.) közvetlenül a patak jobboldalán egy 11 m mély és 0.5 m
átmérj kutat fúrtak, a Simkó- és Bermann-féle piócatelepnek
vízellátása céljából. A fúrás itt is pannon finom homokba mélyesz-
tetett, s a víz benne a felszínig nyomódik. A fúrás helye a Duna
0-pontjálioz viszonyítva kb. + 28 m-nyire lehet. A tufát itt nem
fúrták meg.

E i s f a b r i k K ö b á n y a— fí á k o s (X.,Keresztúri-út No. 108.).

Die Anlage liegt gegenber dér Eisenbahnstation Rákos an
beiden Seiten des Baches, u. zw. am rechten Ut'er durchschnittlich

+ 23.38, am linken +23.50 m ber dem 0-Punkt dér Donau. Die
OberfUiclie ist von lmmsem, sandigem Tón bedeckt; als Untergrund
ist etwas toniger, dann schotteriger Sand anzutreffen. Das unmittel-

bare Liegeude dieser Serie Iliidet dér pannonische Sand, dér bei

+ 19.78 und +20.20 m ülier dem 0-Punkt dér Donau beginntl Dér
pannonische Sand ist bloss 9.50 m und 12.40 m máchtig Das Panno-
niknm üherlagert unmittelbar obermediterrane eruptive Tuffe, die

von dér Oberfláche gerechnet bei 12.90 und 15.67 m beginnen.

Das Grundwasser, das hier im Holozán und im Pannonikum
gemeinsam vorkommt, stebt am rechten üfer des Baches 0.40 m,
am linken 0.54 m unter dér Oberfláche. In dér umveit gelegenen
Blutegelkultur (Keresztúri-út No. 200.) steigt das Wasser des 11 m
tiefen Brunnens, elessen Burchmesser 0.5 m betrágt, bis zr Ober-
fláche herauf.
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XXTX.

K ü l s -J ászber ény \-ú t és Maglód i-ú t k ö z ö 1

1

el tér ü l lé g tag y á r k ö r n y é k e.

A szóbanforgó terület a Kbányai magaslaton fekszik, ahol a

fúrások a Duna 0-pontja felett + 35.22—44.97 m magasan mélyít-

tettek. A takaró vasrozsdás homokból áll, amely között az alatta

fekv, ugyancsak vasrozsdás kavics szemei is elfordulnak. A homok-
os kavicsréteg együttes vastagsága alig 1—3 m. Az agyagbányák
keleti oldalán a kavicsréteg vastagszik és a magaslatot egyönteten
takarja. Alatta a bányákban mindenütt a pannon agyag látható,

amelyet tulajdonképen bányásznak. A fúrási helyeken a pannon-
agyagra csak a 105., 106. és 110. sz. fúrásoktól délre akadni, amely
irányban a pannon kiékül és az alatta elterül szarmatarétegek
válnak közvetlenül a homokos takaró fekjévé. A fúrási helyeken
a pannonréteg felhúzódik a Duna 0-pontja fölé +43.02 m-nyire, a

szarmata pedig +41.11 m-nyire. Ezek pontosabb elerjedékét a sör-

fzk artézikét jainál ismertettem, amely munkám a Hidrológiai
Közlöny XII. kötetében (19—45. oldal) jelent meg.

Talajvíz e területen nincs, mert a csapadék azonnal beszivárog,

és a kavicsos anyagban elfolyik. E csapadékvizek mélyebb gödrökben
forrásként el is bukkannak, de csak idszakosan, amíg a víz el nem
fogy. Állandóan kisebb források a pannon agyag közti homokos
rétegbl is bugyognak el. A gödrök alján kibukkanó szarmata réte-

gek vizet már nem tartalmaznak. A gödrök fenekén kellemetlenked
vizek tehát csak a pannon rétegekbl származnak. A gödröket idk
folyamán lassan feltöltik, a térszínt kiegyengetik. A térképen a fel-

töltött gödröket feltnbben kellene megjelölni, mert ez az épít

kezések alapozásánál igen nagy fontosságú.

U m g e g e ii d dér Zicgelf (ibrik
(X., zwischen áusserer Jászberényi-út und Maglódi-út).

Die Decke des Gebietes besteht aus eisenschüssigem Sand, dér

von oben hineingeschwemmte Gerölle enthalt. XJnter derselben ist

dér pannonische Tón anzntreffen, dér sieti in dieser tíegend auskeilt,

so dass die darunter folgenden sarmatischen Schichten in das un-
mittelbare Liegeude dér sandigen Decke gelangen. An den ange-
bohrten Stellen steigen die parinonischen Schichten bis E 43.02 m,
die sarmatischen bis +41.11 m ber dem 0-Punkt dér Donau hinauf.

Ein Grundwasser ist hier eigentlieh nicht vorhanden, denn die

Niedersehlagwaseer versiekéin sofort und treten in den Ginben,
namentlich aus den pannoniseben Schichten als Quellén zutage.

Das Sarmatikum fhrt hier kein Wasser.
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XXX.
X., az Ó-hegy alján, a Gyömri-út mentjén lev Magyar

Kér á m i a i G y ü r környéke.
Az e közleményben ismertetett terület az Ó-liegy domb dél-

nyugati oldalán, fekszik és a két? geológiai szelvény nagyjából
nyugat-keleti irányú. A terület közepetáján egy rövid völgyecskével
találkozunk, amely délen nagyobb alluviális völgybe torkollik. A
völgyecsike északi része, ahol azt a szelvény szeli, + 27.50 m, délen,

a 149. sz. fúrási pontnál -j- 25.30 m-nyire fekszik a Duna 0-pontja
felett.

A völgyecske alluviuma elég tekintélyes, a humuszos talaj kb.
0 m vastag. A terület többi részét elborító homok-kavics hordalék
elerodáltatott. ltl tehát a völgyecske közvetlenül a pannon agyagba
vésdik. A völgyecskén kívül máshol vasrozsdás homokos, majd

lóg. 44a. ábra. A Magyar Kerámiai gyár környékének helyszinrajza -

Situationsskizze dér Uingebung dér Ung'ar. Kerainisehen Fabrik.

kavicsos takaró fedi a pannont. E pleisztocén-, majd levantei-korú

képzdmény nem vastag, átlag 1—2 m. E terület alapja pannon agyag,

amely a Duna 0-pontja felett + 20.00—33.00 m magasságban kezd-
dik. Minthogy a pannon itt a közelben észak és északnyugati irány-

ban kiékül, abban az irányban vékonyodik is, annyira, hogy a

szelvények északnyugati végén, a 140. sz. fúrásnál, a Duna 0-pontja

felett +7.81 m-nél, s a 142. sz. pontnál a Duna 0 pontja alatt — 1.73

m-nél végzdik; itt kezddik a szarmata. A délkeleti végen a pannon
és a szarmata határa a Duna 0-pontja alatt csupán — 27.24 és —48.10

m-nél érhet el.

A pannon -rétegekkel egy irányban dlnek az alatta lev szar-

umba rétegek, amelyek hozzávetleg (55—80 m vastagok. Ezek fekje
a felsmediterrán rétegcsoport, amely 62—69 m-nél, majd a szelvény

délkeleti végén kb. —132 m-nél kezddik a Duna 0-pontja alatt.

Ezeket a rétegeket is majd mindenütt keresztülfúrták, ahol alsó
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mediterrán víztartó rétegek után kutattak. így megállapítható, hogy
itt a fels-mediterrán csak 40—80 m vastag, és az alsó-mediterrán

a Duna 0-pontja alatt — 134.21 — 170.00 m-nél kezddik.
A pannon rétegsorozat agyag, homok, kevés kavics, homokk

és lignites rétegekbl áll; a szarmata laza, sárga homokk, mészk,
sárga és szürke agyag váltakozó rétegeibl tevdik össze; a fels-

mediterrán lajta-mészk kongtomerát és kevés homokosagyagos
rétegbl épül fel; végül az alsó-mediterránban találjuk azokat a

kavicsos rétegeket, amelyek itt a legtöbb artézi vizet szolgáltatják.

Vizet találunk azonban az ismert pannon rétegekben is, úgy-
mint például az jhegyi-út 27. sz. alatt lev telken, ahol eleinte a

víz 20 m mélyen állt, de most már lejjebb szállt (148. sz. fúrási pont).

Az Egyesült Tégla- és Cementgyár téglagödrében, a 146. sz. fúrási

pontnál, a bánya fenekén megfúrt helyen a víz 22 m-nél feltört és

a bányát elöntötte.

Talajvízrl itt sem beszélhetünk, mert a leesett csapadék leg-

nagyobb része csakhamar beszivárog, részint elpárolog.

#

U m g e h u v g des M a g y a r Kér á m i a i G y a ’r (Ungar. Kerrt-

mische Fabrik) (X., am Fuss des Óhegy, lángs dér Gyömri-út.)
Beiláufig in dér Mitte des Gebietes begegnet mán einem kleinen

Tálchen, das im südlichen Teil in ein grösseres alluviales Tál müu-
det. Abgesehen von dem hier ungefáhr 6 m machtigen holozanen
Sediment ist dér pannonische Tón sonst durcli pleistozanen, sandigen
Scbotter überlagert. Das Pannonikum beginnt +20 bis f-

"3 m
über dem 0-Punkt dér Donau. Da wir uns hier an dér Auskeilungs-
grenze des Paunonikums befinden, zeigt dicse Formation natúr
gemass verscbiedene Máchtigkeiten und das Sarmatikum tritt

bereits bei — 1.73, dann bei -— 48.10 m auf. Die sarmatischen Sehich-

ten sind beiláufig 65—80 m máchtig, darunter beginnt die ober-

mediterrane Scliichtengruppe ungefáhr bei — 62 bis — 132 m, das

untere Mediterrán bei etvva — 134 bis — 170 m auf den 0-Punkt dér

Donau bezogen.

Von einem Grundwasser kaim auch hier keine Pedc sóin, denn
das Niederschlagwasser verdunstet alsbald und dér in den Kodén
eindringende Teil versiekért ans dem Gestein.

XXXI.

A keresztúri határ széli telep
(X., Küls-Jászberényi-út mentén).

A keresztúri-dl nevezet domb északi és északkeleti oldalán

fekszik az ú. n. határszéli telep, amelynek felszíne a Rákos-patak

felé lejt. Itt nem a kordképes talaj mélységének megállapítása végett

történtek fúrások, hanem ivóvizet kutattak. Elször a Zsigmondy-cég

ásatott tizenhat 7.00—9.45 m mély kutat, amelyek azonban sem ele-

gend, sem kifogástalan minség vizet nem szolgáltattak. A vki

ezekben a kutakban a felszíntl 4—6 m mélyen áll. A Lapp-cég már
hat kutat furatott itt, mégpedig négyet 30 m, egyet 40 m és egyet

50 ni mélységig. A Székesfvárosi Vízmvek igazgatóságának is van



Budapest székesfváros geológiai viszonyai 139

Fig. 45. ábra. 1- barnás, kissé agyagos homok — braunlicher, etwas ton-

lialtiger Sand, 2. elszórtan kavicsos, barnás, laza homok — spárlich
sohottiger, braunlicher, loser Sand. Pleistozan: 3. kavicsos sárga
homok — schotteriger, gelber Sand, 4. sárga, homokos agyag —
gelber, sandiger Tón, 5. sárga, kissé agyagos homok — gelber, ein wenig
Tón enthaltender Sand. Pannonijaim: 6. kissé agyagos homok, kövü-
letekkel — ein wenig Tón enthaltender Sand mit Petrefakten, 7.

8. szürkés homokk — graulicher Sandstein, 9. csillámos, szürkés homok,
kövületekkel — glimmeriger, graulicher Sand mit Petrefakten, 10. lignit-

nyomok — Lignit-Spuren.

vsz.

—

felnyomódó

víz

nyugalmi

szintje

—

Stillstand-Spiegel

des

emporsteigenden

Wassers.

Mérték

=

Masstab.

Hosszúság

=

Lángé,

Magasság

—

Höhe.
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itt égj" 130.50 m mély fúrása, amelynek pontos feljegyzései érdemessé
tették e vidék geológiai szelvényének a közlését. Megkönnyítik ezt

természetesen a Lapp Henrik mélyfúrási r.-t. cég próbafúrási adatai
is, amelyeket összeegyeztetve, a vidék geológiai felépítését a követ-

kezkben foglalhatjuk össze.

A fúrási helyek + 25.00 m, + 32.50 m, + 39.00 m, -! 3G 50 m és

+ 35.92 m-nyire vannak a Duna 0-pontja felett. A felszínt homokos
és a magasabb részen elszórtan kavicsos talaj borítja, amely alatt
1—2 m vastag, lemosott, kavicsos homokréteg terül el. A mélyebb
részen ez alatt a felszín alatt közvetlenül sárgás, mészkonkróciós,
homokos agyag vékony rétege települ, amely minden fúrásnál észlel-

tetett. E meszes agyagréteg teljesen vizet át nem bocsátónak nem
mondható, miért is a sekély kutakból nyert víz többé-kevésbbé min-
dig szennyezettnek fog bizonyulni.

E pleisztocén rétegsorozat alatt a pannon következik, amely
többé-kevésbbé agyagos, finom, majd durvább, csillámos, meszes
homokrétegekbl áll, váltakozva lazább és keményebb, meszes, szür-

kés agyagrétegekkel, itt-ott vékony homokk-padokkal és kevés

lignit -nyomokkal. Az összes minták meszesek. A homokosabb rétegek

köviiletta rtalmúak. A legfels homokos rétegbl (7.10—9.77 m) a

következ kövületek kerültek napfényre: Congeria sp., Limnocardium
eomplanatum, Fuchs, Limnocardium budapestinense, Lörenth.,
Micromelania radmanesti Fuchs, Hydrobia Vojici, Brus., Bytlii-

nia proxima, Fuchs, Vivipara gracilis. Lre n t h.

A fekv homokos rétegébl (15.00—30.31 m) a következ
faunát sikerült meghatározni: Unió Holavátsi cfr. Brus., Congeria
sp., Dreissensv.i sp., Limnocurdium secans, Fuchs, Melanopsis
pygmaea , Pa rts eh., Melanopsis Sturii, Fuchs, Vivipara bala-

tonién, Neum., Neritodonta Vetranici, Brus.
A 40—41 m mélységbl elkerült fauna pedig a következ: Con-

geria sp., Congeria ungula-caprae, Míinst., Limnocardium Penslii,

F u c h s.

A homokrétegek több iszapolási próba alapján 8.50—39.00%

agyagot tartalmaznak. Apró kavics-szemeket csak az egyik fúrásnál

találtak, mégpedig felülrl számítva. 89.00—89.60 m mélységben.

A homokosrétegek itt mindenütt bizonyos nyomás alatt álló

vizet tartalmaznak.

A 177. sz. fúrólyukban a nyugalmi vízszín a Duna 0-pontja

felett +25 m-nél van. 48 órai próbaszivattyúzás után, 5 m depresszió

mellett a kút percen kint 75 litert adott. A 178. sz. fúrólyukban a
nyugalmi vízszín +32 m-nél van. A 179. sz. fúrólyukban, ahol a

fúró 40 m-nyire hatolt le, és a következ 180. sz.-hoz hasonló szel-

vényen haladt keresztül, a nyugalmi vízszín +30.00 m-nél van. Itt

a kút 48 órai szivattyúzásnál, ugyancsak 5 m-es depresszió mellett,

egy perc alatt 85 liter vizet adott. A 180. sz. 50 m-es mély kútnak a

vize +30.60 méternyire nyomódik fel a Duna 0-pontja fölé és percen-

kint kb. 300 liter vizet szolgáltat. A 181. sz. kút, amely a legmélyebb

ugyan (130.50 m), hasonlóképen csak a fels homokos rétegekbl

nyer vizet, mert felülrl számítva 58.40 m-tl kezdve kizárólag
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kemény agyagban mozgott a fúró, kivéve 89 m mélységben a O.tiO m
vastag, kissé kavicsos betelepülést. Itt a nyugalmi vízszín +31.27
m-nél van a Duna 0-ponl,jóhoz viszonyítva. A próbaszivattyúzási

eredmények e kútnál a következk: a szivattyúzást 1933. év ópr. hó
28-án kezdték meg és máj. hó 4-én fejezték he; ez alatt az id alatt

történt megfigyelés szerint a kút 2 ni depresszió mellett egy perc

alatt 270 1-t, 3.G0 m depresszió mellett 336 1-t, és 7.00 m depresszió

mellett 390 1 vizet adott. Ez adatokból bár úgy látszik, hogy a kutak
aránylag elegend vizet szolgáltatnak, mégsem ajánlatos, tekintettel

az itt elterül pannon-rétegek kiékül településére, s ennek következ-

tében a vízgyjt terület kicsiségére, e területen sok artéziké tat fúrni,

mert könnyen bekövetkezhetik, hogy a víz apadni fog. A víz vegy-

vizsgálati eredménye a következ: Összes szilárd alkatrész 312.00

mg/l, vas 0.10 mg/l, mangán 0.25 mg/l, összes keménység 12.10 mg/l.

Az itt leközölt adatokat a székesfvárosi vízmvek igazgatójá-

nak, Mihalkovics Miklós úrnak és a ! lapp-cég vezetségé-

nek köszönhetem. (1933. VT.)

A térképen feltüntetett, de a hossz-szelvényben el nem forduló

fúrások szelvényeinek adatai szerint a 176. sz. fúrásnál a felszín, az

altalaj és a sárga homok együttvéve 3.75 m vastag. Onnan kezdve
végig kemény, szürkés agyag van. A fúrás helye a Duna 0 pontja
felett + 37.50 m-nyire fekszik. A 179. sz. fúrás pedig +37.00 m
magasan van, és a szelvény nagyjából a mellette lev 50 m-es mély
fúrás szelvényéhez hasonló.

*

U m g e b u ii g d e ír G r e n za ni a g e von R á k o sker e s z I ú r

(X., lángs dér ausseren Jászberényi-út).

Die Anlage befindet sich auf einer gégén den Rákos-Baoh
abfallenden Hgellebne. Hier wurden mebrere Bohrungen hehufs
Wassergewinnung angelegt u. zw. zwischen +25 bis +39 m über
dem 0-Punkt dér Donáti. Hier ist d.as Pleistézan ungefahr 2—5 m
machtig, dann folgt dér pannonisebe Komplex mit Tón und Sand,
die auch Zwisehenlagen von Sandstein, Lignitspuren und fossilien-

führende Schichten entlmlten. Das Wasser wird von den oberen,

sandigen Schichten gelie'fert, in denen es bis — 25 32 m empor-
steigt. Probenpumpungen ergaben bei einer Depression von durch
sclinittlich 5 m 75—300 Minutenliter Wasser, daa — im Gegensatz
zu jenem dér gegrabenen Brunnen -— einwandírei ist. ín Anbe-
tracht dessen, dass sich die pannonischen Schichten in dieser Gegend
auskeilen, stebt den Brunnen kein umfangreiches Einzugsgehiet zr
Verfgung, so dass die Anlage zahlreicher Bob rangén hier nieht

ratsam isi. Die mitgeteilten Daten verdanke ieh z. T. Iíerrn Mihal-
kovics, dem Direktor dér hauptstádtischen Wasserwerke, z. T.

dér Direktion dér Lapp‘sohen Bolirunternehmung.

XXXII.
Déli összeköt vasút i-h í d.

(I. és IX. kerület.)

A ferencvárosi és a kelenföldi vasúti állomás között lev Össze-
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köt vasúti -liíd pályaszintje a Duna 0-pontja felett +16.17 m-nyire
fekszik. Itt 5 fúrás mélyesztetett a víz alatt lév agyagba, a jelzett
magasságtól számítva 24.40—26.49 ni mélységig. Magában az agyag-
ban a fúró 3.00—4.84 m-ig, átlag kb. 4.(10 m-ig hatolt le. Ezen agyag,
a Duna mentén húzódó nagy törési vonal nyugati oldalára ellik, a

Fig. 46. ábra. 1. középoligocén márga — mitteloligozaner Mergel, 2.

kavics és homok — Schottcr und Sand, 3. iszap — Sehlamm, 4. fiitöltés

Aufsehüttuug.
Mérték — Masstab.

közép-oligocén képzdményhez tartozik, mely a Duna 0-pontja alatt

— 5.23,—6.33 m-nói, átlag — 5.57 m-nél kezddik. Felette az ó-holocén-

boz tartozó és a jelenkori kavicsos-homokos hordalék terül el, amely



Budapest székesfváros geológiai viszonyai 143

a két parton kb. a Duna 0-pontjánál veszi kezdetét és a, Duna med-
rében, a Duna 0 pontja alatt átlagosan — 3.38 m-ig süllyed. A kavi-

csos hordalékot a Duna jobboldalán kb. 1.00 m és a Duna baloldalán

kb. 3.00 m iszapos, humuszos vályog fedi, amelyre a Duna jobboldalán

+ 1.10 m és a Duna baloldalán + 3.93 m-ben kezddik a feltöltés,

amely részint +7.35 m-ig, részint a pályaszintig, +10.17 m-ig tart.

S d Hehe E i se n b a h n ver f> i n d u n g s h r ü eke
(I. und IX. Bezirk.)

Die Geleise dér Briteké liegen +16.17 m ber dem 0-Punkt
dér Donau. Die hier unternommenen Bobrungen drangen in das

mittlere Oligozan ein, dessen Tón bier durchsehnittlich bei — 5.57 m
unter dem 0-Punkt dér Donau beginnt. Das denselben berlagernde
schotterige Gesehiebe ist durch sclilammigen, hunisén Lehm be-

deekt, dér am recliten Ufer dér Donau ea. 1 m, am linken ca. 3 in,

machtig ist. Hierauf folgt die Aufsehüttung, die z. T. bis + 7.35 m,
z. T. bis zum Niveau dér Strecke, d. h. bis +10.17 m reieht.

XXXIII.
Férc n e József (Fövámtéri)-h í d (I. és IV. kerület).

A Ferenc József-híd közepe + 16.48 m és a két vége + 13.18

m magasan van a Duna 0 pontja felett. Itt 4 fúrás mélyesztetett, a

jobboldalon — 3.52 és —+22 m-ig, a baloldalon — 3.72 és — 13.42 m-ig
a Duna 0-ponja alá. A jobboldalon — 1.22 m é.s 4.72 m-nól kezddik
a dolomit, felette a széls fúrásnál már feltöltés van, holott a másik
fúrásnál a dolomitot a víz koptatja. Ennél a fúrásnál húzódik a

nagy törésvonal, amelyhez mediterrán agyag, vagy talán a kiscelli

agyag simul. Ebbe ha,tolt a TV/12, számú fúrás, mégpedig — 10.42

m-tl 13.42 m-ig. Az agyagot kavicsos-homokos hordalék takarja,

amely e helyen a fúrás idején 3.20 m vastag volt. A szomszéd IV/11.

számú fúrás csupán a kavicsos homokos rétegig hatolt a Duna
0 pont ja alá — 3.72 m-ig. A Duna baloldalán a kavicsos-homokos hor-

dalékot kb. 4.00—5.00 m-nyi vastag iszapos réteg takarja; amely a

Duna 0-pontja alatt — 2.42 m-tl a Duna 0-pontja felett kb. +2.00

—

3.00 m-ig terjed. Mint a Duna jobboldalán a felstriász dolomitot a

feltöltés védi, úgy a folyam baloldalán a feltöltés takarja a Duna
legfiatalabb üledékeit. E feltöltés egészen a híd magasságáig tart,

éspedig +13.18 m-ig a Duna 0-pontja felett.

Itt a Duna-víz a jobb oldalon a dolomitot mossa, középen a

hordképes agyagot, és a baloldalon hömpölyögteti a kavicsos horda-

lékot. Itt legmélyebb is a folyam, mégpedig a Duna 0 pontja alatt

a Dunafenék 9.00—10.00 m mélységet is elér.

#

F er e n e J ó z ,s e f-fí r ü e />• e a m Fvé m fór
(zwischen I. und IV. Bezirk).

Die Mitte dér Briicke liegt +16.48 m, die beiden Enden +13.18
m ber dem 0-Punkt dér Donau. Am rechten Ufer beginnt bei — 1.22

und — 4.72 m dér Dolomit, ber dem in dér randliclien Bohrung
hereits aufgeschüttetes Matéria! angetroffen wurde. Bei dér
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z^ eilen Bohrung verlauít die grosse Bruchlinie, dsv sich dér medi-
terráné, odor vielleioht 1 oreils dér kiseeller Tón nnschiuiegt. Dér
Tón ist von schotterig-sandigem Gesehieibe berdeckt, ííber dem
seb 1annn ige Sehichten folgen. Am reehten Ufer dér Donau liegt dér

Fig. 47. ábra. 3. felstriász dolomit — obertriassischer Dolomit, 2. medi-
terrán agyag — mediterraner Tón, 3. kavics és homok — Schotter und

Sand, 4. iszap — Scblamm, 5. feltöltés — Aufsehüttung.
Mérték = Masstab.

4-

zr Aufsehüttung liingeführte Sehutt auf dem Dolomit, am linken

anf dem jüngsten sehlammigen Sediment und reieht bis zr Hbe
dér B)riickenbahn (+13.18 m) liinauf.

Die Donau bespült am reehten Ufer den Dolomit, in dér Mitte
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den barten Tón und walzt ám linken Ufer das sohotterige Gesohiebe

weiter. Dér Sírom ist hier am tiefsten u. zav. liegt dér Bódén des

Bettes ca. — 9 bis — 10 m untér dem 0-Punkt.

XXXIV.
E s ebet (Eskf(l('ri)-lúd II. és IV. kerületi.

Fig. 48. ábra. 1. középoligccén márga — mitteloligozáner Mergél, 2, medi-

terrán agyag — mediterránéi- Tón, 3. kavics és homoK — Schotter und

Síind, 4. iszap — Schlamm, 5. feltöltés — Aufselmttung.
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Az Erzsóbet-híd két széls oszlopa + 18.40 m magasan van a

Duna 0-pontja felett. A jobboldali fúrás a Duna 0-pontja alá — 5.90

m-re hatolt le, ahol a közóp-oligocénkori budai márgába kb. 1.40

m-nyire fúrt bele. E felett itt a fúró csak kavicsos-homokos horda-
lékon hatolt keresztül, amelyre közvetlenül a feltöltéses anyagot
rakták le. E fúrástól nem messze találkozunk ismét azzal a nagy
törésvonallal, amely az elbbi híd geológiai szelvényében is felismer-

het, csakhogy itt a jobboldalon a budai márga fordul el, melyhez
a mediterrán agyag (talán a kiseelli agyag) simul. Ez a IV/10. számú
fúrásban a Duna 0-pontja alatt — 7.50 m-nél kezddik és — 8.97 m-ig
fúrtak bele. Az agyagot azután a kavicsos-homokos hordalék fedi,

majd iszapos Duna-üledék, melyre ismét feltöltéses anyagot hordtak.

A Duna jobboldalán a feltöltéses anyag a Duna 0-pontja alatt hozzá-

vetleg — 2.0(1—4.50 m-nél, míg baloldalon a Duna 0-pontja felett

kb. - 2.00—1.00 m-nél kezddik.
A Duna-víz itt a legnagyobb részben a kavicsos hordalékot

hömpölygeti, csak közepén, inkább kissé a jobb parthoz közelebb
mossa hol a budai márgát, hol a mediterrán agyagot. A Duna itt

a két kzet érintkezésénél, vagyis az említett törési vonalnál a leg-

mélyebb, mégpedig a mélysége kb. 9.00 m-re becsülhet.

«= * *

E r zs éhe t-B r ü eke nm Eskü-tér (I. und IV. Bezirk).

Bei den Pfeilern liegt die Brücke +18.40 m ber dem 0-Punkt
dér Donau. Ami reehten Ufer drang dér Bohrer im Biulaer Mergel,

ani linken im mediterránén oder kisceller Tón bis —5.90 m, resp.

— 8.97 m unter den 0-Punkt dér Donau liinab. Im Hangenden des

Tones kommt schotterig-sandiges Geschielie var, ami linken Ufer
werden die schotterigen Schichten durcli Donauschlamm überdeckt.

Oben folgt an beiden Seiten aufgefülltes Matéria!.

An dér Berührungsstelle des Budaer Mergels und des unter-

mediterranen (oder kisceller) Tcnes ist das Bett dér Donau ara

tiefsten u. zw. liegt dér Bódén desselben — 9 m unter dem 0-Punkt.

XXXV.
Széchenyi (Lánc)-híd (II. és V. kerület).

A Széchenyi (Lánc)-híd mindkét oldalán két-két és a Dunában
ugyancsak két fúrás mélyesztetett. A Duna jobboldalán a fúró a
budai márgát találta, amelybe kb. 2—3 m-re hatolt be, vagyis a

Duna O^pontjához viszonyítva — 6.40 m mélységig. Erre azután már
törmelék települ. A pillérek közvetlenül márgára épültek. Itt a part

mentén találkozunk ismét az elbbi hidaknál említett dunamenti nagy
törésvonallal, melynek alsó részéhez az alsó-mediterrán agyag, vagy
talán a kiseelli agyag simul, fels felét pedig a Duna-kavics takarja

el. A folyam balpartján a két fúrás a Duna 0-pontja alá — 7.78 és

13.10 m-re hatolt, ahol az említett kemény, hordképes agyag — 5.14

m-nél kezddik. Itt a pilléreket közvetlenül erre az agyagra állították.

A Dunában mélyesztett két fúrás közül a balpartihoz közelebb es
fúrásban a kékes agyag — 6.30 m-nél kezddik, s a fúrás kb. 1 nv-re
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deii Budaer Mergel, dér von Sehutt berlagert ist. Hier begegnét
irtán lángs des Uíers wieder dér bereits erwáhnten grossen Bruch-
linie, dér síeli am unterén Teil dér untermediterrane oder vielleicht

dér kiseeller Tón ansclimiegt und die oben durcb Schottér verdeckt

ist. Am linken Uíer beginnt dér tragfábige Tón bei —5.14, in dér dem
reehten Ufer náher gelegenen Bolirung bei —11.75 m. Am réehten
ITfer beginnt demnaeh dér blauliehe Tón ura 5—6 m tiefer, wie am
linken, da ér lángs dér Verwerfungslinie abwárts gleitend auch
nach dieser ITichtung Ilin abwárts kippte. Dér ihn uberlagernde
Schotter liegt ziemlich ungleielimássig, was durcb die stauende

Wirkung dér beiden Briickenpfeiler zu erklaren ist. Auch die Tiefe

des Wassers wechsell dementspreeliend., im allgemeinen ist aber
das Bett des Stromes am reehten Ufer etwas tiefer, wie am linken.

XXXVI.
M a r o j t-h í <1 (II. és V. kerület).

A Margit-híd alapozása alkalmával mélyített 7 fúrásban az
elbbi hidak szelvényeinél észlelt vetdési vonal már nem fordul el.
Az egész Duna fenekén a mediterrán kékes, kemény agyag alkotja

az alapot. Meglehet, hogy ez az agyag már a kiscelli agyaghoz tarto-

zik. Itt lefúrtak a Duna 0-pontja alá —8.00 —9.90 m-ig, átlag —8.48

m-re, vagyis az agyagba 0.81 — 4.76 m-t, átlag 2.60 m-t hatoltak le.

Az agyag ugyanis e vonalon a Duna 0 pontja alatt —5.14 —7.24 m-nél,

átlag —6.00 m körüli mélységben kezddik. Az agyagot a kavicsos-

homokos hordalék fedi, a partokon 5.00—6.00 m vastagságban, amely
a Duna medrében az oszlopok folytán változatos vastagságban he-

lyezkedik el. A kavicsra települ iszapos üledék mindkét parton kb.

6.00—7.00 m vastag. Erre törmelékes feltöltést hordottak, amely egé-

szen a járdáig terjed, vagyis kb. 10.00 m-ig. A híd járdája a két végén
hozzávetleg +15.00 m magasan fekszik a Duna 0-pontja felett, míg
a híd közepe még kb. 4.00 m-rel magasabban van.

A Duna a Margit-hídnál általában nem nagyon mély. A feneke

nagyon egyenetlen és csak helyenként találunk kissé mélyebb vizet,

hozzávetleg kb. a Duna 0-pontja alatt 7.00 m mélységgel. Másutt a

vízoszlop a Duna 0-pontja alatt csak 2.00—5.00 m mély.

• • •

M a r (] it-B rücke (TI. und V. Bezirk).

In den 7 Bohrungen, die gelegentlich dér Fundamentierungs-
arbeiten dieser Briicke niedergeteuft wurden, lcommt die in den
Profilén dér oben erwáhnten Bríicken konstatierte Verwerfungs-

linie niclit mehr vor. Am Bódén dér Donau bildet hier überall dér

blauliehe mediterráné Tón das Fundament, das durchschnittlieh um
— 6 m unter dem 0-Punkt beginnt. Dér Tón ist durcb schotterig-

sandiges Geschiebe bedeckt, ti be r dem dann in eirer Máchtigkeit
von 6—7 m sclilammiges Séd imént folgt. Auf dieses wurde dais

Sehutt enthaltende Aufschüttungsmaterial abgelagert, das bis zr
Hbe dér Briickenbahn reiclit. Diese liegt an den beiden Enden
ungefahr 15 rn tiber dem 0-Punkt, in dér Mittc um ca. 4 m hher.
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Ezért tanulmányaim hidrológiai részét külön közöltem le az 1933.

év tavaszán, a Hidrológiai Közlöny XII. kötetében 4 fejezetben, 3

térképpel, 1 táblázattal és 4 szövegközti ábrával. A geológiai össze-

foglaló ismertetés helyett a Földtani Közlöny elbbi és jelenlegi köte-

teiben csak részlet-adatokat tettem közé kisebb közlemények alakjá-
ban, 36 részben, ugyanannyi helyszínrajzzal és geológiai szelvénnyel.

A felvételre vonatkozó töltéreti adatokat részletesebben a Hidroló-
giai Közlöny említett kötetének 19-ik oldalán ismertettem.

A hidrológiai rész közlésének megkönnyítéséért Paulovits
Viktor úrnak, a székesfvárosi vízmvek vezérigazgatójának tarto-

zom köszönettel különösen a megjelenést elsegít anyagi támogatás
kieszközléséért. A geológiai szelvények közlésében elssorban d r.

Sipcz Jen polgármester úv támogatásáért tartozom hálával,

aki e munka megjelentetésére 1000 pengt utaltatott ki. miután ez

irányú kérésemet Borvendég Ferenc alpolgármester úr is

magáévá tette és Király Kálmán székesfvárosi tanácsnok úr
is megértén pártfogásába vette. Fogadják k is hálás köszönete-

met. Köszönetét mondok Licskó Pál fmérnök és Farkas
Árpád msz. ftanácsos úrnak is az ügyben kifejtett fáradozásáért.

Nem utolsó sorban illeti köszönet a Magyarhoni Földtani Tár-

sulat elnökségét, d r. Vend] Aladár megyetemi ny. r. tanár

urat. társulatunk elnökét és d r. K e i ( h e r t R ó bért és d r. P a p p
Ferenc társulati titkár urakat, akik értekezéseim megjelenését rö-

vid egymásutánban lehetvé tették.

A helyszínrajzokat és geológiai szelvényeket Stohanzel Ede
úr, székesfvárosi mszaki tisztvisel rajzolta meg, kivéve a XXXI.
számú közleményhez mellékelt ábrát, amelyet a Földtani Intézet

engedélyével FI e i d t Dániel úr készített el.

A dolgozatban közölt adatokért igen sok helyen tartozom köszö-

nettel. Sok becses adatot szereztem a Kereskedelmi és a Népjóléti

Minisztérium illet ügyosztályaiban, a Székesfváros II. és III. ügy-

osztályainak irodáiban, a Székesfvárosi Vízmüvek Igazgatóságánál

és a Mélyfúrási Vállalatoknál (Zsigmondy, Lapp, Mazalán).
Egyes adatokat ezeken kívül a következ vállalatoknál, illetve veze-

tségeiknél sikerült megkapnom: Pesti Hengermalom Társaság, Tej-

szövetkezeti központ (Horthy Miklós-úton), Andrctti kfaragó cég.

Állami szöllészeti intézet Budán, Kartonnyomó ipar r.-t., Goldberger
féle nyomóipar r.-t., Elektromos M (ivek, Láng-féle gépgyár, Huf-
nágel-féle bútorgyár, Aczél-féle frésztelep. Váci-utcai villanytelep,

Állatkert, Állatorvosi Fiskola, Mezgazdasági Múzeum, Festészeti

Akadémia (Munkáesy-utca), Béke-téri kath. egyházközség, Magna
Domina Hungarorum kath. egyházközség, Szent Erzsébet-téri (Ró-

zsák tere) kath. egyházközség. Kováid gyár, Athéneum nyomda,
Damjanich-utcai és Kertész-utcai villanytelep, Erzsébet-körúti és

Hungária fürd, Fvárosi zuglói gazdasági iskola, Lxidovika Akadé-
mia, Felskereskedelmi iskola (Vas-utca), Pajor szanatórium, Rókus
kórház, Krausz Moskovits-féle gyár, Hangya szövetkezet, Iparmvé-
szeti múzeum, Közvágóhíd, Fvámház, Kollerich-féle gyár, Term-
kémiai intézet. Törvényszéki bonctani intézet, Dick Fidél gyár, Hel-
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vey Tivadar féle gyár, Mechanikai szövgyár, Ruggyantaáru gyár,

Új lóversenytér, Fvárosi kertgazdaság (Kerepesi-úti), Kbányai
téglagyár, Kbányai gyüjtfogház, Fvárosi sörfz, Haggenmacher
sörfz, Polgári sörfz, Király-féle sörfz, Els magyar részvény
sörfz, 1 héber sörfz, Magyar fém és lámpaárugyár r.-t., Kerámiai
gyár, Siemens-Schuekert kábelgyár, Egy. tégla- és cementgyár, K-
olaj ipar r.-t., Magyar állami vasúti gépgyár, Szent István tápszer-

mvek, Simkó-féle piócatelep, Albus szappan- és olajgyár, Magnezit
ipar r.-t., Krámmer testvérek textilgyár r.-t. stb. Támogatásukért,
mellyel hozzájárultak a székesfváros geológiai viszonyainak meg ->

ismertetéséhez, hálás köszönetét mondok.
A felhasznált irodalom jegyzékét itt nem közlöm, mert meg

kellene ismételni, a már többhelyütt összefoglaltakat, amelyek fleg:
Seb a farzik Ferenc: Budapest és Szentendre vidéke, 15. zóna,

XX. rovat, 1:75000 jel lapjának magyarázatában, 1002.

Halaváts G y u 1 a

:

Budapest és Tétény vidéke, 16. zóna, XX, rovat.

1 : 75000 jel lapjának magyarázatában, 1902., és végül

S c h a f a rzi k F e renc és V e n d 1 Alá d á r

:

Geológiai kirándulá-

sok Budapest környékén, 1929. cím munkáiban találhatók meg.
Az itt nyilvánosságra hozott száraz adatok még ismeretlenek,

-s épen azért közlöm azokat, hogy el ne kallódjanak, mint ahogy sok-

sok, igen becses adat megy veszendbe, ha nincs valaki, aki azokat

az elpusztulástól megmentse. Igen kívánatos lenne, ha a székes-

fváros erre a célra egy állandó szervet rendszeresítene, amely
hivatva volna egyúittal minden más gyakorlati geológiai kérdésben „

mint csatornázási, építkezési, csusza adási, vízügyi, mélyfúrási és más
hasonló esetekben, a hévvizek és fürdk állandó ellenrzése terén,

egyéb fürdügyekben is szakszeren és közvetlenül a fváros rendel-

kezésére álla ni. Akkor talán könnyebben megszületne Budapest
régen vént modern geológiai monográfiája is.

E munkák hiányosak, azt magam is állíthatom. Nincs közzétéve

a fúrási térkép-napié), amely a dolgozataimban idézett fúrási számo-

kat feltünteti, tökéletlen, azaz be nem fejezett Budapest hidroizohip-

szás térképe. Az alapkzetet feltüntet geológiai térképei seúi sikerült

még kiadatnom. Több újabban megszerzett földtani és hidrológiai

adat is feldolgozásra vár még. Ezeket azonban már a fiatalabb gene-
rációra hagyom.*

SCHLUSSWORT.
Die Direktion dér Kgl. I ng. Geologisehen Amstalt betraute

mieh in 1917 mit dér geologischen und hydrologischen Aufnahme
dér am linken Donauufer gelegenen llálfte unserer Hauptstadt.
Zweck dér Aufnahme war durch Zusammenarbeiten mit den die

*Az összes számokat a Duna lánchídi 0-pontjához vonatkoztatom,
mégpedig az Adriai-tenger színe felett 96.59 m-nyi magassághoz.

A rajzokon a ferde vonatozás nem jelenti a rétegek dlését.
A fúrásokat a kéziratos fúrási térképem számozása szerint jelölöm,

mégpedig kerületenként 1 számmal kezdve.
A talajvíz definícióját 1. Hidrológiai Közlöny, X1T. köt. 34. oldal.
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Aufnahme des reehten Ufers durehführenden Kollegen eine grössere

geologische Monograpliie Budapesté fertigzustellen. Durcli die Um-
stande wurde dieses Endziel immer weiter hinausgeschoben, von
meinen Mitarbeitern isi nur nooh ei íer ara Leben, so diss mán auf
die Lsung dér urspriingiichen Aufg be sehliesslich verzichten

musste. Aus diosem Grund pnblizievte ieb den hydrcgeologischen

Teil rreiner hindién irn Frühjahr 1933 in Bd. XII. dér Zeitsehr.

Hidrológia i Közlöny (Zeitsehrift für Hydrologie) in 4 Kapiteln

mit 3 Karten, 1 Tabelle und 4 Texlfiguren. Statt dér zusammen-
fassendeö geologisehen Beschreilmng komi te ieh nur Detailangaben
mit telten, in 3tí Abschnitten mii eben so vielen Bituationsskizzen

und geologisehen Profilén im vorhergehenden und im vorliegenden

Bánd des Földiául Közlöny (Geol. .Vi itteilungen). Die auf die Auf-
nahmen bezngiiehen historischen Momente li ibe ieh im Hidrológiai

Közlöny auf pag. 19. des erwülmten Bán des ausfiihi licher ge-

sebildert.

Fiír die Erleichterung dér Veröffentliehung des hydrologisehen
Teiles sebulde ic-b dem Generaldirektor dér Wasserwerke unserer
TTauptstadt, Horni V. Paulovits besten Bank, dér so freundlich
ivar, dieses ünternebmen fiuanziell zu unterstiitzen. Für die Publi-

katinn dér geologisehen Profile bin ieh in erster Linie Herrn Bürger-
meister Dr. J. S i p e z zu Dank verpfliehtet, dér für diesen Zweck
1000 P zr Verfügung stol 1 te, naelulem meiue diesbezügliche Bitté

aueh dureh Herrn Vizelni rgermeister F r. Borvendég und Herrn
hiauptstadtisehen Bat K. Király befürwcrtet wurde, wofür aueh

ihnen inéin bester Dank gebührt.

Nieht zuletzt danke ieh aueh dem Vorstand dér Ungarisehen
Geologisehen Gesellsehaft, namentlieh dem Herrn Prasidénten Prof.

Dr. A. Ven dl, soavío den Herrn Sekretaren Dr. B. Re i éhért und
Dr. Fr. v. Papp, die meiue Arbeit zr Publikation übernahmen und
durcli i 1 1 re hingebende Arbeit ihr Erseheinen in so rascher Folgr>

ermgliehten.

Die Situationsskizzen und geologisehen Profile wurden dureh
den teebnischen Beamten Herrn E. Stohanzel ausgefiihrt,

Für die in meiner Arbeit mitgeteilten Angaben sehulde ieh

an sehr vielen Stellen Dank. \
T

iele wertvolle Daten erhielt ieh in

dér kompetenten Sektion des Ministerinms für Handel und allge-

meine Woblfahrt, in den Kanzleien dér Sektionen II. und III. des

Stadthauses, bei dér Direktion dér Hauptstüdtischen Wasseriverke,

von den Tiefbolirungsfirrr.cn und von den Leitungen zahlreieher

Privatunternelimungen. Drr grössfe Teri dér Dalén war in dér Lite-

ratur biisker unbekunnt.

Ieh bin mir dessen wohl bewusst, dass meine Arbeit mangelhaft
ist. Es wurde die Tagebuohkarte dér Bohrungen nieht publiziert,

auf dér die in meiner Arbeit zitierten Nummern dér Bohrungen
eingetragen sind, es konnte die Karte dér Hydroisohypsen nieht

vollkommen kompiettiert werden und aueh die geologische Karte
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dér Grundsteine koarnte noeh nicht herausgegeben werden u.

s. \v. Dicse Aufgaben seien dér jiingeren Generation überlassen. 1

# * #

1 Amnerkung. Die samtlichen Hlienangaben beziehen sich auf den
0 Punkt dér Donau (96.59 in über dér Adria).

Die seliiefen Schraffen dér Zeichnungen bedeuten nicht das Ein-
fallen dér Sehichten.

Die Bohrungen sírd i ach dér mir im Manuskript vorliegenden
Bohrungskarte mmimeriert und beginnen in jedem Bezirk mit No. 1.

PLIOCÉN ÉS PLEISZTOCÉN CELTIS-TERMÉSEK
MAGYARORSZÁGBÓL ÉS DALMÁCIÁBÓL.

írta: Boros Adóm dr.*

PLIOZÁNE UND PLEISTOZANU CÉLT 1S-FRÜCHTE AUS
UNGARN UND DALMATIEN.

Von Dr. A. Boros**

Kormos Tivadar dr. 1932-ben nyolc különböz lelhelyrl
származó, és a pliocén és pleisztocén idszak különböz szintjeibe

tartozó lerakódásokból ered fosszilis Ceíó'.s-terméseket adott át

nekem tanulmányozás céljából.

A hazai irodalomban fosszilis Cél fis termések nem ismeretlenek,

mert Tuzson J. a Botanikai Közlemények 1912. évi 95. lapján és

a M. kir. Földtani Intézet Évkönyve XXI. köt. 1913. 227. lapján a

Brassó melletti ..Fortyogó begy" preglaciális rétegeibl és a Siitt
melletti édesvízi mészk feletti löszréteg aljából származó leleteket

mint Célt is conf. ausírolis-t ismertette. A brassói leletrl Éhik is

megemlókszik a ..Brassói preglaciális fauna" tárgyalása során (Föld

tani Közi. 1913: 23.).

A Kormostól kapott anyag elzetes vizsgálata megersí-
teni látszott Tuzson megállapítását, hogy a maradványok leg-

inkább a Cél fis avstralis sz I hozandók vonatkozásba. Az újabb
flórisztikai vizsgálatok, ; melyek a másik shonos európai fajnak,

a Cél fis Tournefortii Lam.-nak Hercegovinában és a horvát Tenger-
parton való elfordulását állapítottak meg, 1 arra indított, hogy
a többi lelhelyrl származó fosszilis anyagot abból a szempontból
vizsgáljam meg, hogy az nem azonos o a C. Tonrnefortii-ve 1. Ennek
a fajnak elterjedési centruma Kisázsiában, Kurdisztánban van, terein

Déloroszországbau, a. Kriui-félszigeten és Görögországban is; Szici

1iában (a C. Aetnensis Ten. alakjában) és az Adriai tenger mellékén

való elfordulása mindenképpen reliktum jelleg. Vá.rható tehát,

hogy a. C. (tust ralis mellett a hazai pliocén és preglaciális rétegekben
a C. Tournefortii is elfordul.

“Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1933. évi november 8-i

szakülésén.
** Vorgetragén in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft

am 8. November 1933.


