
Földtani megfigyelések a Földalatti Gyorsvasút által 
feltárt szarmata rétegekben

írta: Barabás Antal

1. Bevezetés • •

A Földalatti Gyorsvasút építése igen jó al
kalmat nyújtott a Budapest altalajánák felépí
tésében résztvett kőzetek részletesebb megis
merésére, az eddigi adatok kiegészítésére, il
letve átértékelésére.

A vasút területén a teljes földtani kép ki
alakítása ma még természetesen nem lehetsé
ges, mivel a munkálatok még nem fejeződtek 
be. Mindemellett az 1954. tavaszáig végzett ha
talmas feltáró tevékenység alapján sikerült 
annyi adatot összegyűjteni, amennyiből a lezaj
lott földtörténeti események vázlatos képe meg
rajzolható.

A Földalatti Gyorsvasút vonala a Vérmezőtől 
kelet felé haladva egyre fiatalabb — k. oligo- 
cén: rupéli márga, agyag; katti slír; tortonai, 
szarmata és pannon agyag-, homok-, kavicsré
tegekben halad. Ezekből az építkezés nagyobb 
— összefüggő — szakaszokat tárt fel, s így le
hetőség nyílt átfogó földtani megfigyelések 
végzésére. Igaz, hogy az említett harmadkori 
rétegek teljes vastagságáról, pontosabban, tel
jes kifejlődéséről (érthető okokból) sem a 
nyomvonalon lemélyített fúrások, sem az egyes 
munkahelyek megfelelő felvilágosítással nem 
szolgálhattak, mivel a kutatólétesítmények ál
talában — egy-két esettől eltekintve — az 50 
m-es mélységet sem érték el. Még a legmé
lyebb (Rókus kórház előtti 087. számú) fúrás 
is csak 60,37 m volt.

Vizsgálódási területünkön (Fehér út—Baross 
tér között) nagyobb mélységet csak á rug- 
gyantaárugyári II. sz. fúrás ért el. Ez a fúrás 
még 1946-ban(?) mélyült, melyet 232,80 m-ben 
fejeztek be.

A Magyar Állami Földtani Intézetben levő 
kézirat szerint

a fúrás 0,00—1,50 m-ig löszt,
1,50—8,00 m-ig kavicsos homokot,
8,00—232,80 m-ig homokos iszapot, iszapos 

homokot
váltakozva tárt fel.

Az iszapolási maradék sajnos a legtöbb eset
ben üres volt. Néhol koptatott és meghatároz
hatatlan moll. héjtörmelék, a 188 m-es szint
ből pedig egy Lamna fogmaradvány került elő. 
Ennek az egyetlen és eléggé általános elter- 
jedésű leletnek az alapján a 8 m-től fel
tárt „iszap’-összlet korát a k. miocén időszakra 
tehetjük.

A Kerepesi út—Fehér út kereszteződése és a 
Baross tér közötti szakaszon, mind a fúrások, 
mind pedig az építkezések szarmata rétegeket 
tártak fel, a Kerepesi út—Dózsa Gy. út talál
kozásától kb. az Asztalos S. utcai MÁV alul
járóig terjedő rész kivételével, ahol a vizsgá
lati eredmények tortonai rétegeket mutattak 
ki. Ettől eltekintve (a Baross térig) idősebb — 
tortonai — képződményekkel csak a szarmata 
rétegek feküjében (a Baross tér környékén és 
a Fehér úti kereszteződésnél) találkozunk.

2. A harmadkori képződmények
rétegtani és szerkezeti viszonyai

A szarmata rétegek keleti pereme a rákosi 
vasúti bevágásból már jól isiiért. Horusitzky 
H. vizsgálatai szerint (1): „A vasúti delta nyu
gati végén a nyílt feltárásban felsőmediterrán 
lajtamészkő rétegekre megszakítatlanul, üledék- 
folytonossággai települnek a szarmata emelet
hez tartozó szennyesfehér mészkő és zöldes, 
meszes., homokos rétegek. A szarmata mészkő 
ikrás felső padjaiban cerithiumok találhatók. 
Az ikrás és eerithiumos mészkő között 5—10— 
20 cm vastag hidrokvarcitlencsék, illetve csí
kok vannak. Ezek a hidrokvarcit lerakódások 
hajdani hévforrásokra utalnak. A eerithiumos 
mészkő riolittufa nyomokat is mutat.”

A szarmata rétegek nyugati szárnyát a Rá
kóczi úton a volt Divatcsarnok melletti munka
hely, valamint a környéken levő fúrások tárták 
fel. Itt a feküt, a rákosi vasúti bevágástól elté
rően, nem lajtamészkő, hanem a f. mediter
ránnak egy változó homoktartalmú — tarka 
agyagja képviseli, melyre a szarmata rétegek 
eróziós diszkordanciával települnek. A szarmata 
törmelékanyag igen változatos és szeszélyes el- 
rendeződésű. Felfelé agyagossá váló zöldesszürke 
molluszkás homok, iszap, majd zöld zsíros 
agyag következik, jelezve a szarmata tenger 
fokozatos mélyülését.

A szarmata üledéksort a Dózsa Gy. út—Asz
talos S. utca között a már említett tortonai ré
tegek szakítják meg.

Az elmondottakból, valamint abból a tény
ből, hogy a rákosi vasúti bevágástól eltérően 
a szarmata és tortonai rétegek eróziós diszkor
danciával érintkeznek, az eddigi vizsgálatok 
alapján az a feltevésem, hogy területünkön a 
szarmata tenger által kialakított kisebb helyi 
„ábráziós medencék” (Divatcsarnok—Asztalos
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S. u.; Dózsa Gy. út—Fehér út) alakultak ki, 
amelyeket szarmata korú partmenti laza üledé
kek töltenek ki. Valószínűleg ugyanez a hely
zet a f. oligocén (katti) és k. miocén (tortonai) 
agyagrétegek esetében is a Márkus park és a 
Blaha Lujza tér között.

A nyomvonal felfúrása során a harmadkori 
rétegek érintkezését hegységszerkezeti síkok 
mentén tételezték fel. A Földalatti Gyorsvasút 
Duna-balparti szakaszáról adót szakvélemény 
(2) arról tesz említést, hogy: a Parlament
(021. sz. fúrás) és a Ságvári tér (030. sz. 
fúrás) között az oligocén és a k. miocén (tor
tonai emelet) határa élesen jelentkezik. A 021. 
és 022. (Parlament) sz. fúrások anyaga köze
lebbről meg nem határozható oligocént képvi
sel.

A 022. és 030. (Ságvári tér) sz. fúrások között 
az oligocén és k. miocén egymással éles határ
ral érintkezik, ami csak vetődés mentén kép
zelhető el. A vetőtől tovább haladva a 0.53. sz. 
fúrásig az alagút vonala k. miocén rétegsorban 
halad a Deák térnél (060. sz. fúrás) beékelődő 
homoklencsét ugyancsak vető vágja ketté.

Á 032. (Szent István tér?) és 060. sz. fúrá
sok között a k. miocén rétegsoron belül újabb 
vetődést kellett feltételeznünk.

A Márkus parktól (063. sz. fúrás) egészen a 
Luther utcáig (053. sz. fúrás) k. miocén réteg
sor van, mely az őslénytanilag is Igazolható 
szarmata képződményekkel szintén éles, hegy
ségszerkezeti sík mentén érintkezik.

A tortonai és szarmata üledékek között a ve
tő jelenlétét a Rottenbilier utca tengelyében 
(041.) és a Baross téren (042.) lemélyített 50-50 
m mélységű fúrások eltérő rétegsoraival is bi
zonyítani kívánták. Ugyanis míg a 041. sz. 
fúrás végig tortonai, addig a tőle 100 m-rel 
keletebbre telepített 042. sz. fúrás már szarma
ta rétegsort tárt fel.

Részletes és összefüggő feltárás hiányában 
természetesen érthető volt a vetők feltétele
zése. A harmadkori rétegek azonban, feltárá
sainkban mindenütt eróziós diszkordanciával 
érintkeznek. Az utóbbi két fúrás egymástól 
eltérő rétegsorának magyarázata is éppen eb
ben rejlik.

A „medencék” kialakulását á feltárásokban 
mért dőlési adatok is igazolják. Ugyanis az 
úgynevezett „keleti medence” (Dózsa Gy. út— 
Fehér út) K-i részén 270—280710—15°, a nép- 
stadioni állomás kábelaknájában pedig 90— 
10075—10° értékeket mértem.

A „nyugati medencében”’ (Divatcsarnok— 
Asztalos S. utca) a MÁV aluljáró táján a réte
gek DNy-i dőlésűek (10—15°). Megjegyzem* 
hogy a zöld zsíros agyagban előforduló csúszási 
lapokon néha 55—65°, kivételesen 85° áldőlés- 
értékeket is mértünk. A Baross téren a szarma
ta rétegek dőlése DDK, szögértéke: 10—15— 
20°, az átlag azonban 10° körül van.

A tortonai „tarka” anyag dőlése, különösen a  

Baross téren, erősen változó.
Itt a fő dőlési irány: ÉÉK/10—15° körül van. 

De nem ritka a D/30—35°, DNy/60° dőlés sem.
Az ÉÉK-i fő dőlést a környékbeli fúrások is 

igazolni látszanak. A Keleti pu. érkezési olda
lán mélyített 122. sz. 40,00 m-es, ill. tőle K-re
200,00 m-re a Kerepesi út É-i oldalán lemé
lyített 35,00 m-es fúrás a „tarka” agyagot nem 
érte el. Ellenben a két fúrás között a Kerepesi 
út déli oldalán a trolibusz végállomásánál (pesti 
gödör), a  089. sz. 60,00 m-es és az Ügető terü
letén lefúrt 055. sz. 44,00 m-es fúrásokban 
30,00, ill. 40,00 m mélységben a fúró elérte a 
„tarka” agyagot és azt a talpig el sem hagyta. 
Ezek az adatok, a „tarka” agyagon mért dőlési 
adatokkal egybevetve, szintén az ÉÉK-i dőlést 
látszanak igazolni.

Zolnai G., aki a Blaha Lujza tér—Keleti pu. 
közöti tortonai „tarka” agyag részletes megfi
gyelésével foglalkozott, arra a megállapításra 
jutott, hogy „a mediterrán-szarmata rétegekben 
egy nagyon erős KNy-i, egy kevéssé kifejezett 
ÉD-i és egy nagyon kifejezett KÉK-i, NyDNy-i 
szerkezeti irány követhető” (5).

A mérési adatok elégtelen volta, valamint a 
teljes feltárás hiánya miatt a kérdésben vég
legesen állást foglalni nem lehet, de

— a szarmata rétegekben végzett megfigye
lések (az ábráziós törmelék K felé elvékonyo
dik) és mérések,

— a Horusitzky H. által közölt (1) Kerepesi 
úti vízgyűjtőcsatorna szelvénye, mely a f. me
diterrán rétegekből álló ,medence” ellenszár
nyának Ny-i dőlését jól mutatja, valamint

— Zolnainak az a megállapítása, hogy a me
diterrán „tarka” agyag a Blaha Lujza tér kör
nyékén a DDK és alárendelten az É-i, a Divat- 
csarnok és Baross tér közötti zavartalan tele
pülési szakaszon pedig K-i dőlést mutat,

azt a feltevésemet igazolják, hogy a „tarka” 
agyag fő dőlése a „medence” nyugati szárnyá
nak megfelelően — KDK. Ez egyébként meg
felel a Duna vonalától kiinduló általános 
KDK-i dőlés irányának, mely legkifejezőbben 
a Márkus parki munkahelyen feltárt oligocén 
rétegekben jelentkezett. Itt ugyanis az észle
lők általában 90710—12°, 100716°, 90°/20°, 
15760°, 180755°, 55770° stb. dőlésértékekről 
tesznek említést (4).

A Baross téri, egymásnak ellentmondó dőlés- 
adatok magyarázatát a szarmata tenger ábráziós 
tevékenységéből származó átdolgozásokban, 
csuszamlásokban, partomlásokban stb. látom. 
Tehát áldőlésekről van szó. Ilyen alámosásból 
származó mozgást a feltárás más (Asztalos S. ut
cai) szakaszán is észlelni lehetett. Hasonló miocén 
tengerelöntés által „áthalmozott”, „újrafeldolgo
zott” felsőoligocén eredetű ún. folyós homok
rétegekről tesz említést Zolnai G. a Blaha Luj
za téri feltárás esetében is (5).
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A tartónál — szarmata rétegek eróziós disz- 
kordanciával történő érintkezését és a képződ
mények mozgatott, áthalmozott voltát hűen 
szemlélteti a Baross téri munkahelyről készült 
néhány jellemző homlokfal-rajz.

Homlokfal rajtok o Baross -téri monlfahslyro/

Jcbb csó titfaji*:

CMc*U*!r*j**<

«-»*** r‘"M fĉ SKSÍC&Sr**'-*' j

2. sz. melléklet

A szarmata és f. tortonai rétegek fedőjében 
holocén és pleisztocén Duna-hordalékot talá
lunk. A pannon rétegek tehát hiányoznak. Az 
Albertirsai úttól keletre azonban a szarmata 
üledéksoron ÉNy felé kiékelődő kb. 30—50 cm 
vastagságú sárgásbarna (vasoxidos) morzsolódó 
homokos agyagfoltokat találni, melyekből Me- 
lanopsis impressák kerültek elő. A Melanopsis 
impressák arra utalnak, hogy itt a Duna 0 
pontja felett 20 m-rel a Népliget, Kőbánya, va
lamint Cinkota vidékéről ismert a. pannon ré- 
tegösszlet kiékelődő, a lepusztulásból megma
radt foltjairól van szó. A lepusztulás mellett 
szól az a körülmény is, hogy a tortonai-szarma- 
ta rétegek felszíne a Kerepesi úton a Vízművek 
szivattyútelepéig (nyílt feltárásban csak eddig 
volt követhető) eróziós jellegű.

Ugyancsak lepusztított felszínről tesznek ta
núságot a kőbányai szarmata mészkőrétegek 
lenyesett rétegfejei is. Pávai Vájná F. szerint 
a lepusztitó erő az előnyomuló pannon tenger 
volt, mely egyformán tarolta le a szarmata 
mészkövet és más miocén képződményeket (6).

A szarmata rétegók igen változatos képet, 
szeszélyes elrendeződést mutatnak. Az üledék
sor egészére jellemző, hogy összetételében nem 
más, mint az elsekélyesedő szarmata tenger 
egészen partközeli, partmenti felhalmozódása.

A partmenti képződmény legalsó tagját — a dur
va törmelékanyagot — a volt Divatcsarnok és 
a Keleti pu. közötti szakaszon találjuk meg, 
mely részben abráziós úton képződött, részben 
pedig folyóvízi szállítás eredménye. A törme
lékanyag durvaszemű (sárgás-barnás-szürke) 
mész- és kvarchomokból, finom aleuritos lera
kódásokból, a „tarka” anyag megmozgatott, fel
dolgozott részeiből, lajtamészkő görgetegekből, 
agyagból, szapropeles agyagból, meszes kötő
anyagú kemény és laza homokkőtömbökből és 
darabokból, valamint kavicslerakódásokból álL 
A kavicsszemek többségükben koptatottak, s 
közöttük, Zolnai a kvarcanyagúak mellett an
dezit- és kristályospala kavicsokat, ill. törme
lékeket is talált. A nagyobb vastagságú homok- 
rétegekben pedig keresztrétegzettséget is kimu
tatott (7).

A törmelékanyag elrendeződése a volt Divat- 
csarnoktól KDK felé haladva a következő kér 
pet mutatja: először a „tarka” agyag feldol
gozott, kiiszapolt, átmosott anyagával találko
zunk, melyet aleuritos rétegekbe beágyazott 
durvakavics, agyagtömbök, agyag- és mészkő
rétegek követnek, majd a durva törmeléket 
egyre inkább felváltja az apróbb szemű tör
melék, a homok, a meszes kötőanyagú laza és 
kemény homokkő, a szapropeles agyagcsíkok. 
A meszes kötőanyagú homokkőtömbök túlnyomó 
többsége helyben képződött. Szállítottságot, 
mozgatást, a legritkább esetben lehetett rajtuk 
megfigyelni. A helyben képződést igazolja az 
a tény is, hogy a homokkövek környezetüktől 
nem válnak el éles peremmel, hanem abba ész
revétlenül mennek át. A törmelékanyag vastag
sága a hullámverés erősségétől és a hullám
zással összefüggő fenékszint ingadozástól füg
gően változó.

A fúrások és az eddigi feltárások azt mutat
ták, hogy az abráziós törmelék a volt Divatcsar
noknál közvetlenül a pleisztocén lerakódás alatt 
kezdődik, a Keleti pu. felé haladva egyre fino
mabb összetételűvé válik és fokozatosan elvé
konyodik. Ezt a bázistörmeléket szürke, zöldes
szürke, helyenként aleuritos homok, agyagos 
homok, majd zöld agyagrétegek — tehát a fo
kozatosan mélyülő tenger üledékei — borítják.

A Baross téri munkahely földtani viszonyait, 
az előnyomuló szarmata tenger romboló tevé
kenységét az I. sz. melléklet szemlélteti.

A Keleti pu.—Aszalós S. utcai MÁV alul
járó között a helyzet csak annyiban változik, 
hogy (bányanedves állapotkén) zöld, szívós, 
plasztikus, helyenként erősen repedezett man
gáneres, mangándendrites, zsíros agyagrétegek, 
zöldesszürke agyaglencsék, homokeres agyagok 
váltakoznak szürke agyagoshomok-, kavicsos 
homoklencsékkel, ill. rétegekkel.

A magasabb mésztartalmú, zöldesszürke szí
nű agyaglencsékből vett minta Koblenc V. ter
mikus vizsgálati eredménye szerint: „...montmo-
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rillonit agyag-ásvány, a 400 °C felett jelent
kező exoterm csúcs pirít, vagy szerves agyag 
elégéséből származik. Ezenkívül kevés, kalcit 
is mutatkozott; 920 °C körül igen nagy exo
term csúcs jelentkezett, aminek értelmezését 
ez idő szerint nem tudjuk adni. Valószínűleg 
valamilyen átkristályosodás eredménye” (8). 
Az ügetőpálya környékén pedig magas *zulfát- 
tartalmú agresszív vizet tároló, zömében durva
szemű, helyenként apró kavicsos ún. „folyós 
hóm ok’ ’-rétegek az uralkodók, melyek a 4. sz. 
(íigetőpályai) munkahely építkezése során ko
moly gondot okoztak a műszaki vezetésnek. E 
területen — mint azt a 124. sz. fúrás is tanúsítja, 
mely végig homokos, kavicsos rétegösszletet 
harántolt és feltörő vizet is szolgáltatott — 
egy nagyobb kiterjedésű „vízlencsével” számol
hatunk. Ezt támasztják alá a Kerepesi úti nyílt 
feltárásokban és a vonalcsövekben végzett meg
figyelések is. Az építkezés során több helyen 
kisebb-nagyobb szabálytalan alakú, többnyire 
kiékelődő kavicsos, apró kavicseres, vízdús ho
moklencséket tártak fel, melyek hosszabb-rö- 
videbb időn keresztül vizet bocsátottak ki ma
gukból. Egy ilyen nagyobb vízlencsén az 
1953-as év vége felé haladtak át, mely több 
napon keresztül veszélyeztette a munkálatokat.

E „vízbetörés” miatt került a munkahely „nyo
más alá”. A vizsgált szakasz fúrásaiból vett víz
minták szulfáttartalmát, valamint a talajvíz- 
minták adatait a dolgozathoz mellékelt táblázat 
tartalmazza.

Ez a változatos felépítésű szarmata üledéksor 
az Asztalos S. utcánál is eróziós diszkordanciá- 
val érintkezik az idősebb (tortonai) rétegekkel. 
Itt ugyanis (Asztalos S. utca—Dózsa Gy. út kö
zött) egy erősen lepusztított tortonai rétegekből 
álló felboltozódás van, mely a Népsta
dion úti volt Víztorony—Városliget irá
nyában húzódó „boltozat” tartozékának te
kinthető. Erről Horusitzky H. (1) is em
lítést tesz. A szarmata rétegek — íria — a 
Földtani Intézet és a volt Víztorony közé eső 
szakaszon kiékelődnek és DK felé lejtenek. Á 
szarmata rétegektől Ny-ra már f. mediterrán 
képződmények vannak, melyeknek lejtési irá
nya viszont ÉNy-i. E rétegsor fő jellemzői az 
egymás alatt szalagosán elhelyezkedő fehéres- 
zöldesszürke, szürkésfehér agyagmárga, mész- 
márga-padok. Természetesen a pleisztocén Du- 
na-lerakódás alatti legfelső pad az atmoszferi- 
liák hatására erősen oxidált, sárga színű. Az 
agyag, ill. „mészmárga”-rétegek között zöld,

FAV. J. « .  m unkahely.
K EREPES’! Ú r  é s  üijZSfi GY. UT KEfiESZTEZODES £ S  fi KELET! PU MÁV. FUTÓ H ÁZ FORP/TO -  

KORONGJA KÖZÖTT HÚZÓDÓ N Y /L T  F E L T Á R Á S SZEL VÉNYE  
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3. $z. melléklet
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zöldesszürke, helyenként élénkkék agyagos ho
mok, ill. vasokker-foltos agyag települ. Az 
egész összletre a vékonypadosság jellemző, sű
rű, szabálytalan repedéshálózattal. A kőzetnek 
ez a tulajdonsága az építkezéseknél sok bajt 
akozott, mert egyrészt a felszíni szivárgó vi
zeknek utat nyitott, másrészt — éppen a töre
dezettségéből kifolyólag — nem egy alkalom
mal a felszínig hatoló szakadásokat okozott.

A 3. sz. munkahely teljes feltárása a pleisztocén és 
tortonai rétegekkel 

Foto: Pellérdyné

A  szalagosán egymás alatt elhelyezkedő 
KÉK 3—5° dőlésű nyugat felé kiékelődő már- 
gapadok a felszíntől számított 28 m mélységig 
települtek különféle vastagságban. A nyílt fel
tárásból ismeretessé vált három márgapad átlag
ban 2—2,50 m, míg a csak fúrással átharántolt 
negyedik, 4,7 m vastagnak bizonyult; A külön
böző márgákon a mésztartalom, helyesebben 
a mészfeldúsúlás megállapítására a sűrűn vett 
minták alapján CaCQ;- vizsgálatok történtek.
A vizsgálati adatok, egymással összehasonlítva, 
figyelemre méltó eredményt mutatnak:

1. Majdnem kivétel nélkül minden márga- 
réteg alsó és felső része mészfeldúsúlás szem
pontjából (CaCCh-tartalma 60-85% között vál
tozik) mészmárga.

2. Az összleten beiül a mészfeldúsúlás ritmi
kusan ingadozik. Tehát a márgák alsó és felső 
részeinek mészmárga jellegűvé történő átala
kulása, helyesebben a mésztartalom feldúsulása 
azonos körülmények között mehetett végbe. A 
mészkő közötti részek CaCO.i-tartalma 25-60% 
között ingadozik.

Az alábbiakban a mésztartalom ritmikus in
gadozását a 3. sz. munkahely északi falának 
felső márgaösszletéből vett minták vizsgálati 
eredményével szemléltetem:

8,75 —9,05 m-ig CaCOí-tartalom 79.77%
9,05-- 9,13 25,12%
9,13-- 9,48 71,55%
9,48--  9,85 „ „ 39,01%
9,85--10,17 76,27%

10,17—10,80
10,80—11,25
11,15—11,30
11,30—11,40

89,63%
43,19%
50,41%
68,08%

A felhozott példa a_mészfeldúsulás ritmikus 
voltát igazolja, valamint a márgarétegek felső 
és alsó részének mészmárga jellegére is adatot 
szolgáltat.

Felmerül a kérdés, hogy a kőzetek mésztar
talmúnak ritmikus változását milyen tényező 
vagy tényézők válthatták ki. Valószínűleg itt 
a litorális zónának — feltehetően biogén ere
detű — mészkiválásairól van szó. Á mészlera- 
kódásban szerepet játszhatott a helyi klíma ha
tása is. A ritmikusan változó lerakódások való
színűleg a tengervíz helyi jellegű ingadozásá
nak következtében beálló kémiai változások 
eredményei.

Az Albertirsai úttól K-re eső nyílt feltárás 
szarmata, agyagos, aleuritos rétegeiben is van
nak magas CaC03-tartalmat felmutató (80-83 
%-os) mészfeldúsulások. Ezek annyiban külön
böznek az említett rétegektől, hogy eredeti te
lepülési helyükön nedves állapotban puhák, 
gyúrhatok és tapadnak. Ezek a mészfeldúsu
lások a mésziszap-lerakódások tipikus példái.

A mésziszapok 5—10 cm-től 3—6 m-ig ter
jedő lencsékben fordulnak elő. Homoktartal
muk változó. Két egymás szomszédságában fek
vő beágyazásból vett minta kiszárítva makrosz
kóposán is különbözött egymástól, amennyiben 
a magasabb homoktartalmú keményebb, míg az 
alacsonyabb homoktartalmú puhább, és pl. író
krétaként is jól használható.

A felső tortonai rétegekben (094. sz. fúrás 
Dózsa Gy. út Ny-i oldalán) egymás alatt elhe
lyezkedő több tufacsík is ismeretes. Tekintettel 
arra, hogy a szóbanlevő fúrás teljes anyaga el
veszett, így a tufacsíkokról közelebbi adatok 
nem állnak rendelkezésre. Dr. PappF. 1951. jú
lius 29-én a FAV-központnak adott jelentésében 
is csak mint vulkáni tufáról 'emlékezik meg (4). 
Ezek a tufacsíkok a 7—13,50 m-ig terjedő sár
ga, illetve szürke márgaösszlet alatt, 19—19,50 
m> 21—21,50 és 22,00—22,30 m-es szintekben 
fordultak elő. Minden valószínűség szerint a 
tortonai-szarmata emelet határán, ill. a tortonai 
időszak végén lerakódó riolittufáról van szó, 
amit a vonalcsövekben általam is észlelt rolit- 
tufa-nyomok is igazoltak. De Horusitzky H. is 
arról tudósít, hogy a Dongó, Zalán és Hajcsár 
út találkozásánál 1908-ban lemélyített fúrás — 
23,60 m-től f. mediterrán — dacittufás, lajta- 
mészköves és kemény agyagrétegeket tárt fel (1).

A felső tortonai rétegektől K -re— a már em
lített „keleti medencében”, egészen a Francia 
út’g — szürke, jól rétegzett szarmata korú, vál
tozó szemnagyságú agyagos homorétegek van
nak, melyekben helyenként kiékelődő, igen dur
va, élesszemű apró kavicsos — több-kevesebb
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mennyiségben vizet tartalmazó — kövületes 
homoklencsék találhatók.

A Hungária úttól K-re eső szakaszon igen 
jelentős szerepet játszik az iszapfrakció. A dur
vakavicsos homoklencséiktől eltekintve a szem
csevizsgálati eredmények zömmel a 0,002— 
0,1-ig terjedő szemeloszlási értékeket mutatják, 
tehát az üledék többségét a finomhomok, ho
mokliszt, aleurit alkotja (9).

Jellemző képződménye még ennek a szakasz
nak a kisebb-nagyobb foltokban betelepülő 
mésziszaplencsék, melyek főleg az Albertirsai 
út—Hungária út közötti szakaszon fordulnak 
elő nagyobb számban.

A homokkő igen alárendelt szerepet játszik 
a „keleti (szarmata) medencében”. Annál na
gyobb a jelentősége a barnás-fekete, úgyneve
zett szapropeles anyagbetelepüléseknek. Ilyen 
képződményeket az Albertirsai úttól K-re eső 
szakaszon, az Asztalos S. utcai részen a 3/a 
munkahely mindkét vonalcsövében találtam. 
Ezek a néhány m hosszúságú, de 0,50 m-nél 
ritkán vastagabb képződmények lencsésen ki
ékelődnek. A bennük található ősmaradványok 
olajbarna színűek, igen sok közöttük — külö
nösen az Asztalos S. utcai részen — a gerinces 
csonttörmelék (rinocerosz, antilop és rágcsálók). 
Ilyen képződmények egyébként a Baross téri 
munkahely szarmata rétegeiben is előfordulnak.

A Francia úttól keletre a „homokos réteg- 
összlet” sötét színűvé válik, és fokozatosan el- 
agyagosodik. Az agyaréteg felett — az Albert
irsai úttól keletre — a sárgásbarna, foltos pan
non agyag maradványai találhatók meg, me
lyek sok Melanopsis impressát tartalmaznak. 
A pannon-, de a szarmata agyagösszletben is 
(a Duna hordaléka alatt kb 2,0 m mélységig) 
a jégkorszak szoliflukciós jelenségei voltak 
megfigyelhetők. Erről a kérdésről külön dolgo
zatban számoltam be (10).

A szarmata-tortonai rétegek — mint már 
említettem — itt sem vetővel, hanem eróziós 
discordanciával érintkeznek. Az előnyomuló 
szarmata tenger romboló tevékenységét hűen 
megőrizték az őslénytani vizsgálatok alapján 
f. tortonai korúnak bizonyult márgarétegek. 
Előbb a hullámverés okozta sérülések nyomai, 
majd az alámosás következtében előállott lesza
kadások a feltárás során jól megfigyelhetők vol
tak. Ezt a folyamatot szemlélteti a FAV 3/a 
munkahely jobb és bal vonalcsöveiről készített 
részletes földtani szelvény.

A vonalcsövek földtani szelvénye kb. a MÁV 
fordító korongjától az Asztalos S. utcáig terjedő 
szakaszt öleli fel. Feltehető, hogy korábban 
ezek a márgarétegek egészen a Keleti pu.-ig 
megvoltak, de a szarmata tenger, vagy a pleisz
tocén Duna eróziós tevékenységének áldoza
tul estek. Nyomukat a Keleti pu. indulási ol
dala mentén mélyített fúrások egynémelyike 
állítólag harántolta is.
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Az Albertirgai úttól K-re eső területeken 
koptatott szemű futóhomok-felhalmozódások is 
vannak^ melyek az ún. vöröses-barna erdei ta
lajjal váltakozva települnek. Az eredeti talaj
zóna nemcsak a Kerepesi út mentén, hanem 
attól É-ra, ill. D-re eső területen is megtalál
ható. így pl. a Népstadion területén, a Népsta
dion útnak a Hungária út és Thököly út közti 
szakaszán, valamint az épülő FAV kocsiszín 
területén. A vörösesbarna erdei talaj sokszor 
igen éles határral jelentkezik a sárgás-barna 
futóhomokkal. A tapasztalatok azt mutatták, 
hogy a vöröses-barna erdei talaj valamivel ma
gasabban helyezkedik el a futóhomoknál. Mint 
ismeretes, a pleisztocén Duna-parttól (mely a 
FAV nyomvonalát nagyjából a Rákóczi út vé-

A márgapadok Hungária út felé eső K-i ré
szének a szarmata rétegekkel való érinkezését 
beépítés miatt megfigyelni nem lehetett.

3. Negyedkori képződmények

A szarmata-tovtonai rétegek fedőjében min
denütt a fiatal, negyedkori lerakódásokat talál
juk .meg. A holocén-pleisztocén rétegek nem 
mindenütt különíthetők jól el egymástól. 
Ugyanis az általánosságban választóvonalul fel
vett löszös szintek, csak a nagyobb vastagságú 
rétegekben mutathatók ki. A Fehér úttól a 
Hungária útig löszös szintek sehol sem mutat
koztak. A Hungária úttól a Keleti pu.-ig, nagy
jából összefüggő löszös-homok, eliszaposodott 
löszös-homok, humuszos löszös-homok formá
jában részben a nyílt feltárásokban, részben a * 
fúrások anyagóban kimutathatók.



gén keresztezi) K-re eső területen a Duna fo
kozatos viszahúzódása után az ÉNy-ról fújó 
szél felhalmozta a futóhomokot. Ez a terület 
hosszú időn keresztül a Duna árterülete volt. 
Az időszakonként kiöntő Duna a mélyebben fek
vő részeket majdnem állandóan víz alatt tartotta, 
a magasabb részek pedig erősen átnedvesedtek, 
melyeken megtelepedett a növényzet. így nagy 
foltokban kialakult az ún. ártéri erdő. Talán 
ezzel vannak összefüggésben a Baross téren és 
a  Kerepesi út egyes részein a FAV-fúrások ál
tal több helyen is kimutatott tőzeges lerakódá
sok is.

A hajdani árterület emlékeit mutatják a Kut- 
tói-dűlőből eredő, a Népstadion—Millenáris
pályán keresztül DK—ÉNy irányban lefolyó 
egykori Városligeti patak, valamint a kőbányai 
Pék-erdő tájáról eredő, s a Keleti pu. keleti 
végén a Városligeti patakba folyó kis pata
kocska medermaradványai.

A holoeén-pleisztocén rétgekről kétségtelenül 
megállapítható, hogy a nyomvonal mentén K- 
ről Ny-ra haladva, egyre nagyobb vastagságot 
mutatnak. Az Albertirsai úttól K-re 4—4,5 m, 
a Hungária út—Kerepesi út kereszteződésénél 
6,5 m, a Dózsa Gy. út (MÁV fordító korong) 
8,75 m, a Keleti pu. előtt már 11 m.

A pleisztocén rétegekben végzett vizsgálatok 
eredményeképpen a Kerepesi út menti /szakasz 
pleisztocén része a Duna 2-es sz. megemelt 
terasz-szintjéhez tartozik. A kérdéses terasz az 
újpleisztocén korba sorolható.

4. A rétegek néhány talajfizikai adata

A kőzetek talajmechanikai vizsgálata elsősor
ban műszaki célokat szolgál, de a vizsgálati 
adatoknak földtani szempontból is van jelen
tősége, amennyiben egyes geológiai megállapí
tások talajmechanikai adatokkal igazolhatók. A 
talajmechanikai vizsgálatok alapján az egymás
tól távol eső területen képződött agyagok azo
nosíthatók. Erre jellemző példa a szarmata 
zöld, zsíros agyag, amelynek különböző helyek
ről vett mintáin végzett vizsgálati eredmények 
a következő képet mutatták:

A kőzet állapothatárai
A mintavétel F P Pi

■helye (folyási (sodrási (plasztikus
* határ) határ) index)

FAV 3/a jobo eső 70,90% 30,50% 40,40%
FAV 3/a bal cső 
Kerepesi út —

69,80% 23,05% 46,75%

Ügető pálya, 
124-es. fúrás, 
33 m-bő'I

61,50% 13,03% 43,47%

Keleti pu. érk. 
old. 4. sz. fúrás, 
24 m-böl

" 25.92% 68,00% 42,08%



Amint látjuk, a plasztikus index-értékek igen 
kis 'ingadozást mutatnak. Az eddig elmondot
takból viszont tudjuk azt, 'hogy a zöld zsíros 
agyag nem összefüggő réteg, hanem lencsésen, 
foltokban települ. A plasztikus index-értékek 
kis eltérése alapján tehát a különböző helye
ken települt zöld, zsíros agyagok egymással 
a képződési feltételek szempontjából azonosít
hatók. A táblázatban mutatkozó, mindössze 
6%-os eltérés egyrészt a hézagtérfogat, más
részt a W% (természetes víztartalom) különbö
zőségéből adódik. A zöld zsíros agyagok W° <-a 
16,70—25—90% között ingadozik.

Ha megnézzük egy zöld homokeres agyag 
állapothatárát az előbbi zsíros agyagokkal szem
ben, a kapott értékeknél jelentős eltérés mutat
kozik.

Nézzük meg néhány laza üledék talajmecha
nikai adatait. Erre a célra két — többségében 
homokos összetételű fúrás rétegsorát választot
tam ki. A fúrásokat 1953. nyarán mélyítették 
le a  Kerepesi út mentén. Mindkét fúrás U-ér- 
ték (szemosztályozottság) szempontjából került 
vizsgálatra.

123. m fúrás. Ügető Ny-i vége, MÁV-támfalon belül

Szemeloszlás^  A minta- A kőzet 
>1 vétel meg- 

mélysége nevezése
U-érték súlyszázaléka w%

1 9 m homokos 70% kavics
'kavics 43,20% 20% homok

2% homokliszt
2 15 m kavicsos 17'% kavics

homoik 5% 71% homök

g 123. m. fúrás. Ügető Ny-i vége, MÁV-támfalon belül

Szemeloszlásg A minta 
t>> vétel

A kőzet 
meg- U-érték

o mélysége nevezése súlyszázailéka w»/(

12% homokliszt
3 16 m kavicsos 37% kavics 

53% homokhomok 13%
10% homokliszt

4 21 m homoklisztes 73% homok
homok 4,18% 26% homokliszt 

7% is zap 
66% homok

5 28 m homoki isates 34% homokliszt
homlok 5%

124-es sz. fúrás. Ügető K-i vége, HÉV mentén 
a gyalogjárón

'03tsl A minta- 
>> vétel 
g  mélysége

A kőzet 
meg

nevezése
U-érték

1 4,76 m löszös 2,11%

2 7,56 m 5%

3 12 m homoki isztes
homok 6,80%

4 18 m
t

homokos
kavics 10,78%

5 22: m homok 5,30%

6 23 m kavicsos
homok 6%

7 24 m homok 4%

8 26 rn homokiiisztes
h-omOk 0,0%

9 27 m homok 4,28%,

16 29 m homoklisztes
homok 1,90%

11 30 m homok 0,53"

Szemeloszlás 
súlyszázaléka W»/,

88% homok 
12% homokliszt 
91% h omok 

9% homokliszt

7% kavics 
65% hcaniolk 
28% homokliszt 
73% kavics 
27% homok 
15% homokliszt 
82% homok 
3% kavics 

15% 'kavics 
76%. homok 

9% homokliszt 
14% homokliszt 
71% homok 
5% (kavics 
5% iszap 

27% liszt 18,90% 
68% homok 
16% homokliszt 
84% homok 

5% iszap 22,40% 
22% homokliszt 
73% homok 
10% homokliszt 
90% !hom. 2I,2Q%

A táblázat jól mutatja, hogy:
1. a fúrások anyaga igen laza, homokos ősz- 

szetételű.
2. A megvizsgált anyagok többsége osztályo

zott, tehát viszonylag nagy a szemcsék közötti 
hézagtérfogat, melyet víz tölthet ki. Sajnos 
a hézagtérfogatra vonatkozó értékek nem álla
nak rendelkezésre. Ez a vizsgálati eredmény 
ugyanis, megmutatná, hogy mennyi a kőzet ter
mészetes vízbefogadó képessége. A szórványo
san megadott W0/0-adatok a hézagtérfogat-érté- 
kek nélkül csak hozzávetőlegesek lehetnek. A 
fúrásoknál szerzett személyes tapasztalatok azt 
mutatták, hogy a rétegek bő víztartalmúak, 
vagyis a megadott W%-értékeknél jóval ma
gasabb a szóbanforgó rétegek természetes víz
tartalma.

5. Őslénytani leletek

Végezetül az érdekesebb, illetve az egyes 
képződmények korát eldöntő őslénytani vizs-r 
gálatok eredményeit kell még röviden ismer
tetni.

A feltárások, ül. vonalcsövek kihajtása során 
számos antilop, rinocerosz. delfin csont- és fog-



maradványok, továbbá cápafogak, rákolló, vala
mint rágcsálók maradványai kerültek elő. A 
legtöbbjük közelebbről nem volt meghatároz
ható. Az egyik legértékesebb lelet egy kis rág
csáló gyenge megtartású, de majdnem teljes 
álkapcsa volt, melyet a Hungária krt.—Dózsa 
Gy. úti munkahelyről gyűjtöttem be. A marad
vány a Cricetodon sansaniense és lusitanicum 
alakkor egy új faja, mely (C. suburbanus n. sp.), 
a felső mediterránba (tortonai emelet), esetleg 
az alsó szarmatába tartozik.

Ugyancsak erről a munkahelyről a szarmata 
rétegekből került elő felvételezések során egy 
Rhinocerotida felső zápfog (jobboldali) külső 
falfelülete és apró töredékei.

A volt Divatcsarnok melletti munkahelyről 
Zolnai G. hozott fel kis rákolló-töredéket (Ca- 
lappa cf. heberti). A maradvány pontosabb meg
határozásra hiányosnak bizonyult. Nagy való
színűséggel a tortonai emeletbe sorolható, mint 
annak homokos, meszes parti tengeri alakja.

A felsorolt ősmaradványok meghatározását 
dr. Kertész Miklós végezte.

Ezek az ősmaradványok majdnem kivétel 
nélkül a szapropeles agyagcsíkokból kerültek 
napvilágra.

Mollusca faunában a szarmata rétegek, kü
lönösen annak az Albertirsai úttól keletre eső 
szakasza rendkívül gazdag. A leletanyag elég 
jó megtartású, így meghatározásuk sem jelen
tett különösebb nehézséget. A jellemző kövü
letek a következők:

Cardium vindobonense Parts eh, Cardium suessi 
Barb., Cardium cfr. protractum Eichw Ervilia 
podolica Eichw., Mohrensternia inflata Andr., 
Pirenella picta Bast., Hidrobia ventrosa Mont., 
Irus gregarius Partsch, Cerithium rubiginosum 
Eichw., Mohrensternia angulata Eichw., Car
dium latisulcum Münst, Trochus sp., Amnicola 
immutata Frf., Modiolus sp., Musculus sarma- 
ticus Gatnev, Natica sp., Bulla sp., Serpula sp.

A 3/ sz. munkahely márgapadjainak és a köz
tük levő laza homokos üledékeknek a tortonai 
emeletbe való tartozását a belőlük előkerült 
mikrofauna csak megerősíti. A foraminifera 
társaság ugyanis kifejezetten tengeri bentoni- 
kus elemekből áll. Kis egyedszámban a Cibi- 
cides dutemplei (d’Orb) C. propinquus (Rss), 
Eponides sp., Gyrordina soldanii (d’Orb), Tex- 
tularia carinata (d’Orb)., Bulimina punctata 
(d’Orb), Lagena striata (d’Orb), Dentalina sp., 
Haplophragmoides sp.>Uvigerina pygmea (d’Orb), 
Virgulina schreibersii Czjz., Robulus cultratus 
Monti., Nodosaria latejugata Gümb. nagynö
vésű formája fordul elő. A planktonikus alakok 
közül nagyon kis egyedszámban Globigerina 
bulloiides (d’Orb) található meg. A változó só
tartalomhoz szokott néhány eurihalin faj közül 
csak az Elphydium erispum L. és az E. striato- 
punctatum F. M. található meg. Az elegyes 
fajok hiánya, illetve kicsiny száma és a ten

geri elemek uralkodó volta azt bizonyítja, hogy 
kifejezetten tengeri fáciessel állunk szemben. 
A makro-, illetve mikrofaunát dr. Schréter Z., 
ül. dr. Sidó Mária határozták meg.

A Baross téri munkahely áthalmozott törme
lékanyaga a tortonai és a szarmata emeletre is 
jellemző, rendkívül gyenge' megtartású, mol- 
lusca-anyagot tartalmazott. Így összemosottan 
egymás mellett megtalálható volt a Flabelli- 
Pecten lejthaianus Partsch., a Serpula sp., a 
Cardium sp., Bulla sp., Modiolus sp., stb. töre
dékei. Néhány meghatározhatatlan haltöredék is 
előkerült. Halmaradványban a budai (Batthyány 
téri) munkahely oligooén rétegei bizonyultak 
gazdagnak. Helyenként tömeglesen, fordulták 
elő, de gyenge megtartásuk miatt csak kevés 
került belőlük meghatározásra.

A Fehér út — Baross tér között m élyült fúrások 
vízföldtani adatai

1. Végállomástól — Hungária útig

Fúrás
száma Fúrás helye Terep A.Tadajvíz- 

t. f. m. szint

Fúrás
talp-
mély
ségié

Max. 
S03 mg/1 
tartalom

012. Kerepesi ú t —
Francia út 115.921 5,80 m 40,20 315,86

011. Dongó u.
11. sz. előtt. 116.875 5,80 m 26,01 253,98

082. Kerepesi út —
Fogarasi út 115.808 6,70 m 30.50 1317,84

081. Kerepesi út —
lóverseny-
pólya 116.218 4,15 m 21,95 264,52

080. Kerepesi út — 
lóverseny
pálya 116.798 4,10 m 21,20 —

11. Hungária fű t— Kel-eti pu.-ig

094. Kerepesi út —
Dózsa Gy. út 115.048 4,80 m 30,00 120,46

043. Kerepesi út —
Dózsa Gy. út 110.172 4,90 m 51,16 248,58

084. Kerepesi út —
Keleti pú. 
érk. oldal 110.291 5,00 m 51,05 _

089. Kerepesi út — 
Pesti gödör 
sariotk 111.902 60,55 290,00

088. Kerepesi út —
Ügető 111.334 4,’80 m 60,50 114,20

083, 112.529 5,40 m 49,90 —

055. 112.430 4,87 m 44,53 200,58
017. 112.904 5,20 m 

6,10 m
40,67 221,32

019. 114.218 50,66 81,60
016. Kerepesi út — 

Gumigyár 
előtt 116.384 8,00 m 48,86 327,08)

090. Kerepesi út —
Asztalos S. u. 116.289 7,30 m 50,90 —

018.
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Fúrás
száma Fúrás helye Terep A. Talaj víz- 

t. £. m. szint

Fúrás
talp
mély
sége

Max. 
SO3 mg/1 
tartalom

015. Kerepesi ú t -
Dózsa Gy. út 117.156 7,10 m 46,51 429,42

014. Kerepesi út —- 115.504 6,95 m 40/74 234,90
Hungária út 115.361 4,80 m 40,45 305,32

III. Baross tér

093. Baross tér — — - 23,80
042. 109,00 5,02 m 50,42 297,16
085. 109.025 7,60 m •60,15 378,76
069. 109.182 3,90 m 50,90 412,76
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Mérnökgeológiai problémák az építésügy terén
írta: Dr, Karácsonyi Sándor és Varga Márton

A területrendezéssel foglalkozó építészmér
nök, aki a terület adottságaihoz kívánja tele
pülésfejlesztési tervét alakítani, vagy a mérnök, 
aki a talajt mérnöki létesítmény kialakítására 
és megépítésére használja fel, a földfelszín 
alatti viszonyokkal foglalkozó szakemberektől 
bizonyos információkat vár. A szolgáltatandó 
információknak olyanoknak kell lenniük, hogy 
a megkövetelt gazdaságossági határokon belül 
a mérnöki létesítmény állékony és rendeltetésé
nek megfelelő élettartama alatt kifogástalanul 
használható legyen. A múltban a mérnökök és 
városrendezők részére a szükséges információ
kat eleinte csak a geológusok, majd néhány év
tizede a talajmechanikusok bekapcsolásával kö
zösen szolgáltatták. Az információszolgáltatás 
a föld felszín alatti talaj és talajvíz viszonyokra 
egyaránt kiterjedt. A beruházások megvalósítá
sában idővel más elvek és arányok alakultak 
ki, és éhben az új helyzetben a geológusok és 
talajmechanikusok adatszolgáltatásai egyes ese
tekben már nem feleltek meg maradéktalanul 
az építési és iparpolitikai szempontoknak. Ezért 
a két tudomány közé egy harmadiknak, egy

összekötő, az átfedő területek magábafoglaló 
tudománynak, a mérnökgeológiának kialakítása 
vált szükségessé.

Az Építésügyi Minisztérium (továbbiakban 
ÉM) területén található mérnökgeológiai prob
lémákat a következőkben lehet összefoglalni.

I. Az ÉM geológiai igényei

Az ÉM területén a geológiai igények mind az 
építőanyag-, mind az építőiparban jelentkez
nek.

Az építőanyagipar geológiai igényei a követ
kező 4 iparágban döntő fontosságúak:

— a tégla- és cserépiparban,
— a mész-, cement- és azbesztcement ipar

ban,
— a kő- és kavicsiparban és
— a finomkerámia iparban.
Az építőipar geológiai igényei általában az 

alábbi területeken jelentkeznek:
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