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I)r. Ferenczi István, Dr. Kulcsár Kálmán és I)r. Majzon László.

NEUEBEP BEITRAG ZUK GEOLOGISCHEN KENNTNIS
DÉR HAFH’TSTADT BUDAPEST.

Von: /. Ferenczi, K. Kulcsár und L. Majzon.

1934-1)611 indult el a megvalósulás iitján Budapest Székesf-
város azon elhatározása, amely a Központi Csatorna- és Szivattyú-
teleiirl a Duna közepéig bevezet iij szennyvíz-nyomócs megépí-
tését lehetvé tette. A nagyszabású, a Székesfváros és a munkát
elvégz vállalat mérnöki karát érdekes és nehéz f'^ladatok elé állító

építkezésnek elmnnkálatai során szerencsés volt azoklia a dolgo-

Fig. 1. ábra. — Az összeköt vasúti híd alatti fúrások helyszínrajza.

zat szerzinek egyike is belekapcí-olódhatni. Nevezetesen a Székes-
fváros II. Ügyosztálya megbízta Dr. P e r e n c z i-t aiz elmunká-
latok során leniélyített fiirások minta-anyagának tanulmányozásá-
val és annak alapján szakvélemény elkészítésével. A tannlmányok-
hoz szükséges kzet-elkészítési mnnkálatokírt, a fi'iróminta-anya-

gokból kikeiüilt faunák els meghatározását Dr. Kulcsár végezte
el. Késbben, amikor ál a j z o n dr. a Bndapest-vidéki és a álagyar
Középhegység szélein ismeretes oligocén-képzdmények foramii-
fera-fannáinak részletes tanulmányozásával éidékes megállapítá-

sokig jutott el, célszernek látszott az említett fúrásokból származó
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foramiiiifera-faunák részletes vizsgálata is. Amint ezt látni fogjak,

a vizsgálati anyag nagy része szerencsés esetünkben magfúrásból
származik, tehát a legmeglnzhatóbb anyag volt. Bár dolgozatunk
földtani szempontból nem sok újat tartalmaz, annak közlésére jogo-

sultságot épen ez a tény adott, hogy a dolgozat eredményei mag-
fúi'ásból származó megállapításokból adódtak. A faunákra vonatko-
zó adatokat tehát Br. M a j z o n részletesebb vizsgálatai alapján
közöljük.

#

Budapest Székesfváros a ferencvárosi összeköt vasútihíd-
tól D-re a Duna-mederben, illetleg a közeli Központi Csatorna- és

Szivattyútele]), valamint a Duna közti ])artrészleten 12 kutatófúrást
mélyíttetett le az építkezések megindítása eltt. Ezeket (1. a mellé-
kelt helyszín rajzot a 167. oldalon) a következképen végezték el:

3 drb. Z s i g m o II d y-féle magfúrás történt a nyomócs ten-
gelyében a Duna mederben (3., 4. és 5. sz. fúrások),

4 drb. magfúrást mélyített le a M a z a 1 á n-cég ugyancsak a
Duna-mederben. részben a nyomócs tengelyétl É-ra, részlien attól

D-re (1. és 2., ill. a í). és 10. sz. fúrások),

3 drb. fúrást készíttetett házilag a Székesfváros a nyomócs
tengelyében a parton. Ezeknek (6., 7. és- 8. sz. fiirásök) m^élyebb ré-

szeirl szintén vettek fúrómagot. A fúrások magasablV'' részérl csak
csiga stb. fúróval vett mintaanyag állott rendelkezésünkre.

2 drb. )na(ifúrás vélkiiU kézi fúrás készült ugyancsak házilag
a nyomócs-tengelytl D-re lev partrészleten (11. ési 12. sz. fiirások).

Amint a mellékelt összevont szelvényben (169. old.) azt feltün-

tettük — a szelvénybe valamennyi, a nyomócs tengelyétl távolabb

es fúrás rétegsorát is bevetítettük — a mesterséges feltöltés anya-

gán kívül a fúrásminták anyagát 3 rétegcsoportba osztbattuk be.

Valamiennyi aránylag sekély fitrás — a legmélyebbre, a Duna 0

pontja alá 17 m-ig az 1., 2., 3., 4., 9.és 10. sz. fúi'ás hatolt le — átjutott

a fúrások területén általános elterjedés fiatal — holocén — kavics-,

homok rétegcsoporton. Szelvényünkön az aránylag nagyfokú torzí-

tás mellett is jól látszik ennek a fiatal rétegcsoportnak lerakódása

eltt kialakult, majdnem teljesen síma térszín, a régi Duuameder-
fenék, mely a szelvény kb. 230 m hosszúságában 5-6 m mélység közt
van állandóan a Duna 0 pontja alatt.

Az elegyengetett, holocén-eltti térszín alatt a fúrások két

eltér tulajdonságú rétegcsoiiortot tártak fel. A kett közül idsebb
az a kékesszürke, kemény, kissé homokos agyagokból álló rétegcso-

port, amelyet közvetlenül az említett holocén kavicsok, homokok
alatt az 1., 2., 3., 4., 9. és 10. sz. fúrásokban ismertünk meg. A réteg-

csoport anyaga valamennyi említett fúrásban egyenletes kifejl-

désíi. St azonos kifejldés anyagnak bizonyult a legkeletibb 8. sz.

fúrás legalján, a —11.67 m alatt megfúrt anyag is. A fúró magva-
kon több esetben meg lehetett álla])ítanunk a mintegy 16-lS"-os lej-

tés gyenge rétegzettséget. Egyik fúrómagon 50" körüli lejtés.sel

sötét feketésszürke, fényes mozgási felületet is látunk. Sajnos sem
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a rétefízottségnek, sem az utóbk-

említctt felületnek irányát meg-
állapítanunk nem lehetett.

Ugyancsak az elegyengetett,

holocén-elötti térszín alatt kö-

vetkezik a szelvény K-i részé-

nek fúrásaiban a másik, szin-

tén kissé homokos agyagokból
álló fiatalabb rétegcsoport. Az
itt lemélyített 5., 6., 7., 11. és

12. sz. fúrások alsó részének,

valamint a 8. sz. fúrásban a

—2.57 és —11.67 m közti rész-

nek anyaga azonban egyes jel-

legeiben mégis különbözik az

elbbiekben ismertetett idsebb
homokos-agyagcsoport anyagá-
tól. Az utóbb említett fúrások-

nak anyaga kissé homokosabb
agyag, amely nem is annyira
szívós. Színezdésük sem egyen-

letesen kékesszürke. A nem fú-

rómagvakként kiemelt mintaa-
nyagokon a szürke szín több

változatát figyeltük meg. sok

esetben a szíii*ke szín sárgásán
tarkázott volt. Ennek a réteg-

csoportnak anyagában a 11. sz.

fúrásban lignit-törmelék is

akadt.

Az elbbiekben leírt, kzetta-
nilag közel azonos kifejldésíi

két rétegcsoport lényegesen
különbözik egymástól mik-
rofannájára nézve. A szel-

vény Xy-i részének egyön-

tetbb, idsebb agyagjaiból
(— ide tartozik a K-i végén a

8. sz. fúrás legaljának agyagja
is — ) közel száz fajból álló, gaz-

dag foraminifera fauna, illet-

leg azonkívül ostrakodák, halo-

tolithusok, halfogak, echinida-

tüskék, kagylók, csigák kerül-

tek el. Az egyes fúrásokból

részletesen meghatározott mik-
rofannák a mellékelt táblázat-

ban állítottuk össze. A fora-

Fig.
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minifera-iieveket általában B r a d y faj-jelölése alapján közöljük
(zárjelben adjuk meg a ma használatos újabb nomenklatúra sze-

rinti neveket). Emiatt megváltoztattuk a B r a d y-elnevezéseknek
megfelelöleg a késbben endítend Franzenau (lim,)-táblázatban
foglalt fajok neveit is, amelyeket az összebasonlítás kedvéért felso-
roltunk.

A táblázatba foglalt mikrofaunán kívül az átvizsgávlt fixrás-
mintákból elkerült még néhány fiatal Pectuncidus sp. példány (4.

és 9. sz. fúrás), egy Bulla sp. (9. sz. fúrás)), több Deutalium sp. (1.

és 2. sz. fúrás) és ugyancsak az 1. és 2. sz. fx'irásiból néhány megha-
tározhatatlan csiga- és kagylótöredék. A Pectuuculus sjx. elfordu-
lásáról hasoidó fácies anyagokból bbranzenau is megemlékszik

A rétegcsoportból kikerült foraminifera-fauna alakjai részben
oligocének, részben pedig a miocénben is elfordidó alakok. A gaz-
dag mikrofauna alapján a faunát bezáró, egyönteten kékesszürke,
homokos agyagokból álló i’étegcsoportot az oligocén azon, forami-
niferákat bven tartalmazó rétegeivel párbuzamosítbatjuk, amelye-
ket Budapest táivolabbi 7‘észeirl részint a felszínrl, részint ])edig
a mélyfúrásokból (Margitsziget, Városliget), részint a távolabbi
környékrl (Békásmegyer, Csornád, Örszentmiklós stb.) ismerüidí.

Foraminifcra-faunánk egyébként legjobban a dunabogdányi
Szárazpatak agyagjából származó faunával egyezik meg, amelyet
M a j z o n ismertetett (4) . 50 faj azonos a két faunában. A Száraz-
patakból ismertetett faunáról pedig ugyancsak Ma jzon állapította

meg, hogy az a közeli Csódi-patak agyagjainak mikrofaunájával
megegyezik. Ezek viszont Ven dl A. megállapításai szerint (3.,,,,.,)

a „chattien“ mélyebi) szintjébe taitoznak. (V e n d 1 A. az elbb idé-

zett muidva elején közölt összehasonlító koidáblázatban a „chaftieu

kiscelli agyagokhoz” hasonló, foraminiferás, homokos agyagokat
elválasztja a budai „rupelien kiscelli agyag”-októl). A mi mikrofau-
nánkat bezáró, egységesen kékesszürke, homokos agyagokból álló

rétegcsoportot az elmondottak alapján tehát a valódi, budavidéki

mélyebb szint „kiscelli agyag” lerakódása után elkövetkez, immár
lassanként regi'esszívvé váló irányzatú tenger üledékeinek tekinthet-

jük, azon üledókcsoport legidsel)b és egyben legmélyebb tengert

jelent fáeiesének, amelyet T)r. H o r u s i t z k y Ferenc és F e-

renczi a cserbátvidéki stb. tanulmányaik során „stampien üledék-

sor” (ru])elien-|-ebattien) néven ismertettek (v. ö. 8. és 9.). Az ösz-

szehasonlításul felsorolt dunabogdányi Csódi-jiatak agyagjainak fo-

raminifera-faunáiban még a budavidéki mélyebb „kiscelli agyag”-
ra jellemznek gondolt Clavulina szabin H a n t k. faj is elfordul.

Ennek a fajnak a mi faunánkból való hiányzása azoidxan nem mond
ellent a korábbiakban adott kormegállapítás-nak, mert ma már tud-

jxdv, hogy ezt a kövületet nem találjuk meg minden hasonló fácies
oligocén agyagból kikerül mikrofaunában.

Budapest dunabalparti részének földtani vizsgálata során
Franzenau ír arról, hogy a jobbparti oligocén üledékek a fel-

szín közelében — a városligeti inéi yflírásból már Zsigmondy V.
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adatai alapján ismerjük a miocén stb. fedrétegek alatt — a bal-

partra is áthúzódnak. A parlament épületének alapozása eltt le-

mélyített próbafúrások agyagjainak koráról a gazdag és sok miocén
elemet tartalmazó foraminifera-fauna alapján Franzenan a kö-

vetkezket írta ( 1104): „Hogy az aránylag régi korú réteg a felszín-

tl oly csekély mélységben fekszik, korántsem csodálható, tudván
azt, hogy a margitszigeti kút fúrásánál az oligocén rétegek már a
0.0-ik m mélységben érettek el”. St tulajdonképen már Szabó
József megemlíti azt (S^g), hogy a „kiscelli agyag bemerül a Du-
nába és a mostkori kavicsok által elfedve átjön Pestre, ahol kisehh-

nagyobb mélységben minden kiátásásnál fellelhet”. Ujahban ugyan
H o r u s i t z k y Henrik az fíjpesti határnál, a XIII. kerületbeli

Erdtelek dl tájáról alsó mediterrán kori agyagokat említ, amely-
ben lev mikrofaunák egy részét, az oligocénra utaló ClovuUna sza-

bó\-i stb. másodlagos helyzetnek mondja ( 2^). Ezt a nézetét azonban
újabb munkáiban (64 ^ és 7c^) megváltoztatja és H o r s i t z k y Fe-
renc, Földvári A. tanulmányait figyelembe véve a pesti Duna-
parton az altalaj alatt olyan oligocén sávot jelöl ki térképein és

szelvényeiben, amely D-re haladva mindinkább keskenyedik. A „kis-

celli agyag”-nak vidékünkön való vízszintes elterjedését a Scha-
f a r z i k—V e n d 1 munka 911. ábrája és V e n d 1 korábbi érteke-

zésének ( 10 ) 2 . sz. ábrája is ábrázolja. Ezek szerint például a

a Duna a Ferenc József-hídtól majdnem Albertfalváig ezen a kép-

zdményen folyik. Fxirásaink közvetlen környezetérl a legrészle-

tesebb adatokat H o r u s i t z k y Henrik közli, aki korábbi mun-
kájában (61 a 48. oldalon közölt szelvényben rétegcsoportunkat „al-

só oligocén”-nek, a 142. oldalon közölt szeU’ényben pedig „középoli-

gocén márgá”-nak veszi. Újabb munkájában (71 az elbbi adatokat
általánosítva az 51. és 52. oldalon (59., 60., 61., 63., 64., 68 ., 69. és 70.

sz. fúrások) rétegcsoportunkat egyszeren oligocénnek nevezi, azon-

ban, amint ezt a IV. melléklet DXy—ÉK-i irányú szelvényének jel-

magyarázata bizonyítja; ebben a képzdménycsoportban a „kiscelli

agyag” mellett részben a fels oligocén-üledéket is egyesíti.

Amennyire biztosan meg lehetett határozni a gazdag forami-

nifera-fauna alapján a mélyebb, egyönteten kékesszürke, kissé ho-

mokos agyag rétegcsoport hovatartozását, annyira nincs semmi
támpont a nagyjából hasonló kifejldés, azonban már némi lignit-

nyomot is tartalmazó, magasabh szint homokos agyag rétegcso-

port korának közelebbi eldöntésére. Foraminifera-faunája nagyon
szegényes. Ezt a mellékelt táblázatból könnyen megállapíthatjuk.

Ami pedig kikerült belle, nem perdönt. Ezért a település alapján

vagy a „stampien” magasabb és egyúttal kissé partközelilib fáeie-

sére (a chattiennek megfelel üledékre) vagy pedig a miocén aljára

helyezhet rétegsorra kell gondolnunk. ^Mindenesetre még tengeri

jelleg üledék, amelybe azonban a már kiemelked, parthoz közelibb

tengerfenéken némi lignit-anyag is belekerülhetett.

H o r u s i t z k y Henrik idézett munkájáhan (64- 4^; a most

tárgyalt fúrások területéhez közel, a Köz])onti Csatorna- és Szivaty-

tyiitelep fbejáratánál lemélyített, korábban 38. sz. fúrásból alsó
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mediterránt említ és ezt a 17. ábra szelvényében ábrázolja is. Ké-
sbbi munkájában (Tjs) ezt az adatot már módosítja. Az újabb szá-

mozás szerinti (12. sz. fúrásról azt írja, hofíy a pleisztocén-holoeén

réteíesoportban végzdött. Ugyanebben a munkában a VI. sz. tér-

képmellékleten az oligocénnek és az alsó mediterránnak a bolocén,

pleisztocén kavicsok alatti határa kissé távolabb, a Soroksári-úttól

K-re van. Területüídvet itt tehát teljesen oligocénnek jelöli és így

a fúrásaiidvból megismert magasahb homokos agyag rétegcsoport

az öli gócén magasabh része lehetne.

Nem dönthetünk teljes biztonsággal ebben a kérdésben a te

lepülési, szerkezeti viszonyok ala])ján sem. A két képzödménycsoport
közel azonos kzettani kifejldése nagyjából azonos üledékkénzö-

dési viszonyok mellett szólana és a fauna szegénnyé válását a ten-

gerfenék kis kiemelkedésével (lignit-nyomok, kissé homokosabb ösz-

szetétel) magyarázhatnék. A folytonos üledékkéiizödési ellen azon-

ban az a valószín diszkordaneia szól, amely a fi'irómagvakon ész-

lelt Ifi—18"-os dlésszögbl és a két rétegcsoport határfelületébl ki-

adódik. Emiatt a szelvény K-i részében, ahol a 8. sz. fiárásban a mé-
lyehh rétegcsoport ismét felemelkedik, kissé eröltetettnek látjuk

vetk feltételezését, bár — a fúrások helyét tekintve — a Duna men-
tén ismert törésrendszerben ezt is könnyen megérthetnk. Valószí-

nbbnek látszik azonban az a körülmény, amire egyébként a két ré-

tegcsoport mikrofaunájában kiadódó különbség ala])ján is gondol-
nunk kell, hogy a magasabb rétegcsoport idben már kissé távolabb
áll a mélyebbtl és hogy az a közl)en megszakadt üledékkéi)zdési
sorozat után bekövetkez újabb üledékképzdés esetleg kissé transz-

gredáló üledékeinek megmaradt foszlánya. Emiatt bizonyos fokig

valószínbbnek látszik a magasabb homokos agvag rétegcsoport
esetleg már alsó mediterrán kora. A két lehetséget lájabb fúrások
közbeiktatásával lehetett volna eldönteni, erre azonban már nem
adódott alkalom.
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9. F e r e n c z i, I.; Adatok az Ipoly-medence Sóshartyán ,1'í^arancsság,

illetve Balassagyarmat körüli részének földtani ismeretébez. —
(A m. kir. Föblt. Int. Évi .Jelentése, 1933-35). — Beitrage zu Geo-
lógia des Ipoly-Beckenteiles in dér Umgebung von Sósbartyán,
Karancsság und Balassagyarmat. (Jabresberichte d. Ung. Geol.

Anstalt für 1933-35.)

10.

Vend]. A.: A budai hegység kialakulása. (A Szt. István Akadé-
mia jMennyiségtan^—Terin. Tudományi osztályának felolvasásai,

2. kötet, 1928.) (Nur ungariseb).

#

1934 wufde die Verwirklichung jenes Planes dér Hauptstadt
Budapest in Angriff genommen, dér den Bau eincs neuen Abwas-
ser-Druckrohres von dér Zentralen Kánál- und Sauganlage bis in

die Mitte des Dnna-Stromes inöglicb machte. Einer dér Verfasser
dieses Aufsatzes war in dér glücklichen Lage, bei den Vorarbeiten
mitzuwirken. Dr. F e r e n c z i wurde von dér II. Geschaftsabtei-

lung dér Hauptstadt beauflragt, das Matéria! dér bei den Vorar-
beiten abgeteuften Bohrungen zu priifen und auf Grund seiner

Untersuchungen ein fachliches Gutachten einzureichen. Die zu

dieser Untersucbung nötigen petrograpbischen Vorarbeiten, die

erste Definition dér ans den Bohrproben herausgebolten Faunén
besorgte Dr. Kulcsár. Spater, als Dr. Máj zen dureh eingehen-

des Stúdium dér Foraminiferenfaunen dér oligozanen Bildungen,

Avelche in dér Gegend von Budapest und im Ungarischen Mittel-

gebirge bekannt sind, zu bedeutenden Schlüssen gelangte, schien

es zweckmüssig zu sein, auch die Foraminiferenfaunen dér oben-

genannten Bohrungen náher zu untersuchen. Dér grösste Teil des

Untersuchungsmaterials stammt namlich — wie wir es seben wer-
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den, — in diesem íílücklichen Pali aus Kernbohrimgen, es war
alsó das zuverlassigste Matéria!. Unsere Abhandlunsí bringt zwar
aus ííeologischem Gesiclitspunkte nicht viel Neues, die Publikation
derselbeii berechtigt .iedoch eben jene Tatsache, dass die Ergebnisse
des Aufsatzes auf Peststellungen beruhen, die sieli auT Grund dér

Kernbohrungen ergaben. Wir veröffentlichen die auf die Faunén
sich beziehenden x\.ngaben alsó auf Grund von Dr. Majzons Un-
tersuchungen.

#

Die Hauptstadt Budapest Hess uoeli vor deui Begiiiu dér

Bauarbeiteu im Bett des Duna-Stromes, S-lich von dér Fereucvá-
roser Eisenbahnbrücko, bzw. zwischeu dér uaheu Zeutralen Ká-
nál- und Saugaulage und dein Duna-lifer 12 Versuclisbohruiigen

abteufeii. Diese wurdeu folgeuderinasseii ausgefiihrt (s. die beige-

fügte Fig. 1, S. 16(1)

3 Kerubohruiigeu wurdeu durch die Firma Z s i g in o n d y
in dér Achse des Druekrohi-es im Duna-Bett ausgeführt (Bohrung 3,

4 und 5).

Die Firma-]\[ a z a 1 á n Hess ebenfalls 4 Kernbohrungen im
Strombett abteufeii, teils N-Hch, teils S-Hch von dér Aelise des

Driickrolires (Bobruugeu 1, 2, bzAv. 9 und 10).

Die Hauptstadt Hess weitere 3 Boliruiigen im Eigeiibetrieb

in dér Achse des Druekrohres am üfer ansführen (Bohrungen 6,

7 und 8). Audi a'ou dér tiefereii Stelleu derselbeii Avurdeu Kérné
genommen. Von dér höhereu Partién dieser BohruugGii stand mis

nur durch Siiiralbohrer usw. genommeues Matéria! zr Verfii-

gung.

2 Haudbohriingeii ohne Kernbohriotg ívurden von dér Hau])t-

stadt an dem Uferteil S-lich dér Druckrohrachse ausgeführt (Boh-

rungen 11 und 12).

Wie wir es im beigefügten Profil (Fig. 2, S. 168) zeigten — im
Profil wurden samtliche, auch die von dér Druckrohrachse wei-

terHegenden Bohriirofile aiigeführt — könneu Avir das Maté-

ria! dér Bohrmuster aiisser dér küustlicheu Aufschüttung iii 3

Schichtengruppeii teilen. Die verhaltiiismassig seichteii Bohrungen
— am tiefsten, bis 17 m unter dem 0-Punkt des Duna-Stromes, Ava-

rén die Bohrungen 1, 2, 3, 4, 9 und 10 — drangen durch die .iungen,

hier allgeniein sich ausbreitciiden holozünen Schotter- und Sand-
schichten. Auf iiiiserem Profil ist eine flache OberfUiche, das alté

Strombett, trotz dér verhaltnismassig starken Verzerrung gnt
sichtliar. Diese Oberfiache ist iu seiuer ca. 230 m Laiige standig
ZAvischen 5—6 m unter dem 0-Punkt des Duna-Stromes.

Unter dér eingeebneten, Auirholozanen Oberfiache erschlossen
die Bohrungen 2 verschiedene Schiehtongriippen. Die altere von den
beiden besteht aus blauHch-grauen, ziiheii, etAvas sandigen Tonen,
Diese lernten Avir durch die Bohrungen 1, 2, 3, 4. 9 und 10 unmit-
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tclbar unter dem genannten holozánen Scliotter und Sand kennen.
Dér Tón dér álteren Schiehtengruppe ist bei allén genannten Boh-
rungen gleicb entwickelt. Andi das Matéria! im nntersten Teil dér
Ö-lichen Bohrung 8, unter 11.67 in hat sich gleieh entwickelt er-

wiesen. Wir konnten an den Bolirkenien in inelireren Fallen eine

sclnvaelie Scliichtnng mit etwas 16—18" Einfallen feststellen. An
einein Bohrkern vsalien wir aiicli einen dunkeln. schAvárzlicli-granen,

glanzenden Harnisch von ea. 50" Einfallen. Leider konnte mán die

Eiehtnng weder dér Schiclitiing, noch des Harnisehes feststellen.

Gleichfalks unter dér eingeehneten, vorholozanen Oberfláche
folgt in den Bohrnngen vöm ü-lielien Teil des Profils die andere
aiich ans etwas sandigen Tonarten besteliende jnngere Scbicliten-

grnppe. Das Matéria! des nnteren Teiles dér liier abgeteuften Boh-
rnngen 5, 6, 7, 11 und 12. wie anch dasienige in dér Bohrung 8

ZAvisclien 5.27-—11.67 m ist in seinen einzelnen Typen doch anders
als dér Stoff dér ohen hesprochenen álteren sandigen Tongnippe.
Das Matéria! dér letztgenannten Bohrnngen ist ein etivas sandi-
gerer. minder záhe Tón. Seine Fárhiing ist anch nicht so gleich-

niássig hláiilieh-graii. An den nicht als Kérné ansgehohenen Bohr-
prohen heoliaehteten ívir mehrere Variationen dér graiien Farhe,
sie Avarén in mehreren Falién gelhlich meliert. Aiich Lignitfetzen
kamen bei dér Bohrung 11 in dem Stoff dieser Schiehtengruppe
A’or.

Die ohenbeschriehenen, petrographisch sogar fást gleieh ent-

Avickelten zAvei Schichtengrnppen zeigen die Mikrofauna hetreffend

Avesentliche AhAveichiingen voneinander. Aiis den gleichmássige-

ren, álteren Tonen vöm Avestlichen Teil des Profils (hierher gehört

aiicli dér Tón des nntersten Teiles dér Bohrung 8 am Ö-lichen

Ende) kamen nahe ans 100 Arten l)estehende reichs Foraminife-

renfannen, hzAv. Ostracoden, Fisehzáhne, Fischotolithe, Echinid-

Stacheln, MAiseheln. Sehnecken znm Vorschein. Die ans den ein-

zelnen Bohrnngen definierten Mikrofaunen stellten Avir in dér bei-

liegenden Tahelle VII zusammen. Die Artnamen dér Foraminiferen

gébén Avir nach B r a d y-s Artbenennung (in den Bemerkungen gébén
Avir die Bezeichnnngen anch nach dér anderen benutzten Nomenkla-
tnr). \Yu' ánderten deshalb B r a d y-s Bezeichnungen entsprechend

die Artnamen dér spáter zn nennenden F r a n z e n a u-Tabelle (1, s.

scite 100 des nngarischen Textes), Avelche Avir znm Vergleich an-

führten.

Ausser den in die Tahelle eingereihten Mikrofaunen kamen
ans den nntersnchten Bohrproben einige jnnge Pectunculus sp.

(Bohrung 4 und 9), eine Bulla sp. (Bohrung 9), mehrere DenfaUum
sp. (Bohrung 1 und 2) und ebenfalls ans dér Bohrung 1 und 2 ei-

nige undefinierbare Mnseheln- und Schneckenbrnchstücke znm
Vorschein. Das Vorkommen des Pectuncnhis sp. bei Bildnngen \mn
hhnlicher Fazies Avird schon von F r a n z e n a u (Iibt) erAváhnt.

Die Arten dér in dér álteren Schiehtengruppe gefundenen
Foraminiferenfaunen sind teils oligozáne, teils aber Arten, die
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auch ini Miozan vorkommeu. Dicse glciehmassifí blaulich-graue,
aus sandigen Tonarteii bestehende Schielitengruppe, durcdi welche
dies8 Fauna eingeschlossen Aviirde, kanii auf Ctrmul dér reielien

Mikrofauna mit jenen reichlich Foraminiferen-enthaltenden Schich-

ten des Oligozans vergleichen werden, welche aus dér weiter-

liegenden Teilen dér Hauptstadt von dér Oberfláche, teils aus den
Tiefbohrungen (IMargit-sziget, Városliget usav.) und auch aus an-

deren Gegenden (Békásmegyer, Csornád, Örszentmiklós usw.) be-

kannt sind.

Unsere Foraminiferenfauna stimmt sonst am meisten mit
dér Fauna aus dem Tón des Dunabogdányer Szárazpatak ül)erein,

was von Majzon besproehen Avurde (4). In den l)eiden Faunén
sind 50 Arten identisch. Über die Fauna des Szárazpatak stellt

ebenfalls Majzon fest, dass sie mit dér Mikrofauna aus dem
Tone des nahen Csódi-patak übereinstimmt. Dicse gehoren aber

nach A. V e n d 1-s Feststellung (3"®®) in die tieferen Teilen des

Chattien. A. V e n d 1 sebeidet in dér vergleichenden Alterstabelle

des ohen angeführten Werkes die den „Chattien-Kisceller Tonen
áhnlichen, Foraminiferen-enthaltenden, sandigen Tone” von den Bu-
daer „Eupelien Kisceller-Tonen”. Die unsere Mikrofauna einschlie-

sende, aus gleichmássig bláulich-grauen sandigen Tonen beste-

hende Schiehtengruppe kann auf Grund des Gesagten als eclites

Meeressediment betrachtet werden, dessen Sedimentation nach dér

des Avirklichen Budaer Kisceller Tones erfolgte und langsam ciné

regressive Tendenz annahm. Es ist die áltesete und tiefste, auf tief-

stes Meer hindeutende Fazies jener Sedimentgruppe, Avelche Dr.

Horusitzky und Ferenczi in ihren Aufsatzen (8, 9) A'on

dér Cserhát-Gebirge usw. als „Stampien Sedimentationsi’eihe“ (Ru-

pelien+Chattien) besproehen habén. In den zum Vergleich ange-

führten Foraminiferenfaunen dér Tone vöm Dunabogdányer Csódi-

patak kommt auch die für den tieferen Kisceller Tonaus dér Budaer
Gegend als charakteristisch gedachte ClavuUna szabin H a n t k.-Art

\mr. Jene Tatsache, dass dicse Art von unserer Fauna abAvesend ist,

AAÚederspricht dér A'orher gegebenen Altersfeststellung nicht, denii

AAÚr AAÚssen heute schon, dass dicse Versteinerung nicht in jeder Mik-
rofaiTiia dér oligozánen Tone gleicher Fazies zu finden ist.

Bei dér Gelegenheit dér geologischen Untersuchung des lin-

ken Duna-Ufers herichtet F r a n z e n a u, dass die oligozánen Sedi-

mente des rechten Ufers in dér Nahe dér Oberfláche auch zum lin-

ken ITfer hinüberziehen. (Die kennen Avr schon unter den miozanen
Hangendschichten aus dér Tiefbohrung des Városliget auf Grund
Aun Zsigmondy-s Angaben). Über das Altér dér Tone dér Ver-
suchsbohrungen Aur dér Fundamentierung des Farlament-Palastes
schreibt Franzenau auf Grund dér reichen und viele Miozán-
Elemente enthaltenden Foraminiferen-Fauna Folgendes Hiti):
„Dass A^erháltnissmassig so alté Bildungen so nahe zr Oberfláche
angetroffen Averden, kann nicht überraschen, da ja Avir Avissen,

dass die oligozánen Schichten bei Erbohrung des artesischen Brun-
nens dér nahe liegenden Margarethen-Insel schon bei 9.0 m ange-
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troffen wurden”. Es wird sogar von J. Szabó erwahnt (5„g), dass

dér Kisceller Toii in das Duna-Bett versinkt nnd von den rezenten

Schottern verdeckt uach Pest herüberkommt, avo er in verschiede-

nen Tiefen bei jeder Brunnenerbohning angetroffen wird. H. Ho-
rn s i t z k y erAváhnt zAvar an dér U.ipester Grenze, in dér Erdö-
telek-(íegend (XIII. Bezirk) untermediterrane Tone nnd erklárt

einen Teil dérén Mikrofanna, so aueh dió auf Oligoziin hindentende
Clavulhia szabói H a n t k. ínr eingeAvaschen (2^). Aber er ándert

seine Ansichten in seinen neueren Arbeiten (648 nnd Ti,) nnd P. Ho-
rn s i t z k y-s, A. F ö 1 d V á r y-s Anfsátzen berücksic-htigend be-

zeichnet er einen solclien oligozánen Streifen am Pester Dnna-Ufer
nnter dem Untergrnnd, Aveleher nacli S immer scbnialer Avird. Die

horizontale Verbreitnng des „Kisceller Tones” in nnserer Gegend
zeigt aueh die Abbildnng 90 des S c h a f a r z i k - V e n d 1 Werkes
nnd eines oberen Anfsatzes V e n d 1-s (IÜk,). Nach diesen z. B. fliesst

dér Dnna-Strom A’on dér Feiienc József-Brneke fást bis Albertfalva

anf diesel- Bikiniig. Ülier die náchste Umgebnng nnserer Bohrnngen
teilt H. Hornsitzky die ansftilirlichsten Angaben mit. Er niinmt

in seiner friilieren Arbeit ( 6 ) die iin Profil an dér Seite 48 niitgeteil-

te Scbichtengrnppe fiir iinteroligozan nnd die im Profil dér Seite 142

fül- „Mitteloligozan-Mergel”. In seiner nenesten Arbeit (7) nemit er,

die vorli'erigen Angaben A^erallgemeineriid, nnsere Scbichtengrnppe
an dér Seite 51 nnd 52 (Bohrnngen 59, 00, 61, 63, 64, 68 , 69 nnd 70) ein-

faeli oligozán, aber, AA-ie das Zeiclienerklariing des SW—XO Profils in

dér Beilage IV beAA-eist, A^ereinigt er in dicsér Gruppé neben deni Kis-

celler Tón teils aueh die hölieren Oligozanschichten.

AVie sicher maii die Zngehörigkeit dér tieferen Tongrnpiie nn-

seres Profils feststellen kaim, so Avenig habén Avir einen sicberen

Stützpunkt Ilin das Altér dér im allgemeinen ahnlich entwickel-

ten, aber anch Lignitfetzen enthaltenden, sandigeren oberen Ton-
grnp]ie naher zn bestimmen. Ilire Poraniiniferen-Fanna ist sehr

armlich. Das kimen Avir ans dér beigefiigten Tabelle leicht fest-

stellen. Was darans znm Vorsebein kain, ist nicht ansschlagge-
bend. Danim miissen Avir anf Grnnd dér Sedimentation entAveder

an hhere nnd zngleicb etAvas nfernahere Fazies des „Stampien”
(an das dem Chattien entsprechende Sediment) odei- an eine in den
nntersten Teil des Miozans zn setzende Schichtenreihe denken. Es
ist nocli jedenfalls eine Meeresbildnng, in den aber anch etAA’as Lig-
nit-Material entlang des seicbten Meeresgrnndes eingesehAA’emmt
Avnrde.

H. Hornsitzky erAvalmt in seinem angeführten Werk
^647 ist Untermediterran ans dér friiher Nr. 38 Bohrimg an dem
Hanpteingang dér Zentralen Kánál- nnd Sanganlage, alsó in dér
Náhe nnserer Bohrnngen. Er zeigt das aiicb im Profil dér Abbil-
dnng 17. In seiner spiiteren Abhandlnng i7r,^) amiért er schon dicse

Angabe. Über die, nach dér Záhlnng 62. Bohrimg schreibt er, dass
dieselbe im Pleistozan-Holozan endete. Anf dér Karte 6 desselben
Werkes ist die Grenze des Oligozans nnd des Untermediterrans nnter
den holozan-pleistozan Schottern schon etAAms Aveiter Ö-lich von dér
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Soroksári-Strasse. Er bezeichnet alsó unser Gebiel als fíanz Oligozaii

und so könnte die aus unseren Bohruiigen bekannte höhere, sandige

Tongruppe dér höhere Teil des Oligozans sein.

Wir können diese Frage auch auf Grund von strukturellen

Verhaltnissen nieht mit voller Sicherheit entseheiden. Die beinahe

gleiche petrographisehe Entwi(*klung dér beiden Tongruppen würde
für gleiche Sedirnentationsverhaltnisse sprechen utuI Avir könnten
die Verarmung dér Fauna mit einer kleineren Emporhebung des

Meeresuntergrundes erklaren. Aber gégén die dauernde Sedinientbil-

dung spricht jene wahrscheinliche Diskordanz, Avelcbe sich aus dem
an den Bohrkernen festgestellten Ki—18'’ Einfallen und aus dér

Grenzflache dér beiden Tongruppen ergibt. Deshalb haltén Avir im Ö-

lichen Teil des Profils, avo in dér Bohrung 8 die tiefere Tongruppe
sich Avieder anhebt, die Annahme einer VerAverfung für etAvas ge-

zAvungen, Avenn Avir auch dics — Avas den rt dér Bohrungen be-

trifft — in dem langs des Duna-Stronies bekannten Bruchsystem
leieht A'erstehen könnten.

Wahrscheinlicher erscheint uns aber jener Umstand, Avoran

Avir auch sonst auf Grund des ünterschiedes dér Mikrofaunen denken
müssen, dass die höhere Tongrup])e von dér tieferen im Altér schon
AA^eiterer steht und dass sie dér A^erbleibende Rest A’on Auelleicbt eÍAvas

transgredierenden Schichten dér nach dér inzAAdschen unterl)rochenen
Sedimentationsreihe erfolgten neueren Sedimentationshildungen ist.

Deshalb scheint bis zu einem geAvissen Grade das AÚelleicht schon un-
termediterrane Altér dér höheren Tongruppe AAUihrscheinlicher zu
sein. Die zAvei Möglichkeiten hiitte maii durch die Einschaltung auui

neueren Bohrungen entseheiden können, dafür aber bot sich keine Ge-
legenheit mehr.

#

ERKLAKUNG DEB TEXTEIGEREX.

Fifí. 1. Situatioiisplau dér S-lich a*ou dér FereucA^ároser Eiseubahii-

brücke abfreteuften Versuchsbolirungeu.
Fig’. 2. Profil durch die abffeteufteu Versuclisbohrungeu. I—Kiiustliche

.Xufschüttuug: IIn=Holoziiu-Pleistozau-Gruppe (Saud. Schotter);

III = Untermediterrauer (?), saudiger Toii; IVz=Saudiger Tón
(Stampieu) O - Auinal — O- Liuie.


