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A) Budapest és környéke.

1. Budapest székesfőváros területének geológiai viszonyairól.
(Előzetes jelentés.)

H orusitzky H enrik-íőI.

Budapest székesfőváros területének részletes geológiai felvétele az 
1917. év tavaszán vette kezdetét. Budapest és környékének geológiai 
viszonyai nem teljesen ismeretlenek ugyan, de azért oly részletesen, 
mint ahogy azt az ország központjának, Magyarország székesfővárosá
nak talaja megérdemelné, még sincsen még tanulmányozva. Messze 
vezetne az összes kutatók működéséről ezen rövid jelentésben megemlé
kezni és ezúttal csupán két összefoglaló munkára utalok, amelyek a m. 
kir. Földtani Intézet kiadásában legutóbb megjelentek. Ezek D e . 
Schaf abzik  F erenc illetve H alaváts Gy u l a : B-udapest-Szentendre és 
Budapest-Téieny vidékének geológiai térképei 1:75,000 mértékben a meg
felelő magyarázó szöveggel.

E munkák az 1902-ik évben jelentek meg és bennük a megelőző 
szakirodalom is össze van foglalva. Kétségtelenül azóta, is sok érdekes 
cikk és ismertetés jelent meg fővárosunk egyik-másik nevezetesebb fel
tárásáról, mélyfúrásáról és egyéb geológiai vonatkozású viszonyairól. 
Tekintettel arra, hogy jelenlegi előzetes jelentésem az 1917. év folyamán 
végzett felvételeimnek rövid beszámolója, az ismert tényeknek bővebb 
fejtegetésétől e helyen elállók. Á  m. kir. Földtani Intézet igazgatóságá
nak köszönöm, hogy nekem is részem lehetett Budapest székesfőváros 
részletes geológiai felvételében, amely megbízatásért e helyütt is köszö- 
netemet nyilvánítom. Köszönetét mondok továbbá a köztemetők fel
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ügyelőmérnök urainak, amiért több igen becses adattal voltak szívesek 
munkálataimban segítségemre lenni; végül Macháv Ottó székesfővárosi 
műszaki tanácsos úrnak is köszönöm, hogy a szükséges munkaeszközök
höz juttatott.

Igazgatóságom intézkedése alapján a főváros Duna-balparti részé
nek tanulmányozása jutott nekem, ahol H alaváts G yula  m. kir. főbánya
tanácsos, főgeologus úrral egyetemben dolgozunk. Míg ő, munkaterüle
tünknek inkább mélyebben fekvő rétegeit tanulmányozza, addig én a fel
színnek 2— 5 m. mélységig terjedő rétegeiről is. beszámolok.

I .

A keresztúri dűlő és a köztemető környéke.

Mielőtt a székesifőváros keleti részén megkezdtem volna felvételi 
munkámat, előzőleg H alaváts Gyula kartársammal együtt a vidék 
mélyebb feltárásait tekintettem meg. Ilyen becses és tanulságos tájé
kozódás után fővárosunk keleti részén, tehát a keresztúri dűlő és a köz
temető környékén kezdve innét nyugati irányban egészen a Kozma-utcáig 
haladtam a nyári munkámban. Feltárás itt, a temetőben ásott sírgödrökön 
kívül alig van, miért is csak fúrások segítségével nyerhettem tiszta képet 
a vdék altalajáról. A  szóban forgó területeken a legmélyebb elért rétegek 
p o n t u s i  k o r ú a k ,  amelyekre egy l e v a n t e i  kavicskúp rakódott. 
Közös takarójuk a p l e i s z t o c é n  kavicsos és laza homokja és néhány 
mélyedményt j e l e n k o r i  hordalék fedett el.

Pontusi emelet.

A  főváros keleti területének felépítésében, mint legidősebb réte
gek, pontusi-pannoniai üledékek vesznek részt. Ezeknek is úgyszólván 
csak legfelsőbb rétegei állapíthatók meg, amelyek hullámos települé
sükkel részint lezajlófélben lévő vizek üledékeinek, részint a sekélyebb 
tóban s abból kiemelkedő dombok környékén keletkezett lerakodásoknak 
tekinthetők. A  majdnem vízszintes tavi képződmények itt csak alsóbb 
szintekben fordulnak elő és csupán mélyebb feltárásokból ismeretesek. 
Ezen pontusi üledékeknek nyomai az izraelita temető XL. és X LI. táb
láin találhatók, továbbá a jelenlegi deszkakerítésen kívül eső, egykori 
kavicsbányában. A  temető X LII. és X L IH . sz. tábláin ásott síroknak 
13— 2 m. mélységében szürkés homok, majd agyagos márgapadok fordul
nak elő. Hasonló viszonyok vannak a keresztény temető 198— 200 sz. 
táblái környékén. A  198. számú táblában egy sírgödörben pontusi ho
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mok volt feltárva, és környékén a komákon kívül az ásó márgás agyag
rétegeket is megbolygatott. A  203., é:s 205. számú táblákon a sírgödrök 
fenekén helyenkint víz is tör elő. Mindenütt hol a kavics alatti pontusi 
rétegek láthatók, ezek hullámosán, majd egymásba gyűrődve fordulnak 
elő. Ennek legjellemzőbb példáit a keresztény temető 2. és 3. sz. tábláin 
figyelhettem meg, ahol 2 m. hosszúságban feltárva, egy sírgödörnek 
egyik végén a kavics alig 20 cm. vastag volt, míg a másik végén a kavics 
már a gödör fenekéig ért.

A  sírboltok állítólag már valamennyien kékesszürke agyagba van
nak ásva. A  temetőben a vízvezeték létesítése előtt több kút volt haszná
latban, így a keresztény temetőben a következő helyeken voltak ásott 
kutak: Egy a. régi hullaháznál, egy másik a jelenlegi hullaháznál, egy 
harmadik az 5. és 6. táblák sarkán, továbbá egy-egy a 16., 31., 35., 38., 
44., 59., 64.. 66., 70., 78., 90., 98., 105., 123., 127. "és 166. sz. táblákon. 
E 19 kútnak a mélysége 8— 10— 14— 16 m. közt ingadozott. E gy az 
izraelita temető X IV . számú táblájának délnyugati sarkában ásott 
kút pl. 18 m. mélységű volt és kívüle még 3 kút volt e temetőben, neve
zetesen a hullaház környékén kettő és a X X X I. sz. tábla délnyugati végén 
egy. Valamennyi ásott kút elegendő vizet szolgáltatott, amely a pontusi 
rétegekből fakadt. Minthogy a kutakat már mind betömték, szelvényeik 
megállapítására alig van remény. Legújabban a városrészt határoló 
erdőcskében létesült székesfővárosi üdülőtelepen akarnak kutat ásni.

A levániei homokos kavics.

A  főváros ezen keleti részében a levantei homokos kavics eddig még 
ismeretlen volt, legalább róla az irodalomban sehol szó nincsen és térké
peken sem találjuk kijelölve. Magam is eleinte haboztam, hogy az ott 
megfigyelt kavicsot levente korúnak, vagy pleisztocénbelinek vegyem-e? 
De miután a már régebben ismertes rákoslhegyi és szentlőrinci kétségtelen 
levente korú kavicstelepeket felkerestem, ezekhez való teljes hasonlatos
sága. folytán, a temető környékebeli kavicsot is levente korabelinek minő
sítettem.

A  postpontusi korszakban északnyugatról a Nagy Magyar Alföld 
medencéje felé nagy víztömegek Ömlőitek. Ezekkel a vízáramlatokkal 
hozott kavicstörmelék terül el a temetők környékén. E korszak rövid
sége és még inkább a későbbi eróziók következtében a kavicstelepet itt 
nagyon vastagnak sehol se találjuk. Legnagyobb vastagságát látszólag 
a szóban forgó terület legmagasabb (154 m.) dombján ér el, a Berdb- 
íéle telek mellett, (a térképen Sprengstoff-Fabrik' =  robbanószerek gyára) 
ahol a kavics 2— 5 om. vastag.

A  környékbeli sírgödrökben, valamint a keresztény temető 198. sz.
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tábláján ásott 'kis kavicsgödörben és annak környékén többnyire 2 m. 
mélységben a kavics már megszűnik. A  140 m.-es magassági görbe men
tén és egyes homokbuckák meredekebb lejtőin részint a feltalajban gya
koribb kavics előfordulása nyomán részint fúrások alapján a kavics jól 
követhető. Ugyanez a kavics még a rákos-újszászi vasútvonal mentén, a 
város határán bukkan ki. Minthogy e kavics a 154 m.-es magassági pont
tól minden irányban elterül, a temetőkben több helyütt kavicsnyerés cél
jából feltárták. Ilyen kavicsgödrök voltak az izraelita temető X X V III., 
X X IX . és X X X I. sz. tábláin, továbbá a keresztény temetőben az 5., 16., 
17., 72., 108. és 109. sz. táblákon. Mivel azonban a vastagsága sehol sem 
volt tetemesebb, a kavicsréteg kitermelése után a gödröket ismét behuny
ták. látottak alapján megállapíthatom, miszerint a kavicsréteg alsó 
szintje már az alatta, lévő agyaggal van összekeverve, úgy hogy nem min
denütt van köztük éles határ. És bár a kavicsréteg felső szintjében 
sincs élesen elhatárolva, ennek dacára elterjedésének kijelölése még sem 
ütközik nagyobb nehézségbe.

A  kavicsos réteg, amely homokkal meglehetősen kevert, tulajdon
képen homokos kavicsnak mondható. Anyaga majdnem kizárólag kvarc
ból. és kvarcitois homokkőből áll. Az egyes kavicsszemek részint meszes 
részint vasas kéreggel vannak bevonva. Ezen bekérgező anyag a kőzetet 
konglomeráttá össze is cementezi. Egyébként is meglehetősen összeüle
pedett a levantei kavics, úgy hogy benne az ásás nehéz munkát igényel. 
Végül a kaviccsal kapcsolatban meg kell említenem, hogy benne trachit- 
illetőleg andesit-törmelébet még mállott állapotban sem találtam.

Pleisztocén (diluviális) kavicsos és laza homok,
Az alábbiakban leírandó kőzet vagy az említett levente korú 

homokos kavicsra vagy a pontusi rétegekre települ. Túlnyomóan homok
ból áll és benne csak itt-ott fordulnak elő kavicsszemek, amelyek az előbb 
leírt homokos kavicsrétegből mosattak át. E diluviális kavics tehát nem 
valamely víznek terraszképződménve vágj-' ilyennek maradványa, hanem 
csupán másodlagosan lerakott pliocén kavics.

Ily  elszórt kavicsot, kivéve egyes homokbuckáikat, majdnem az 
egész területen találunk, miért is eme kőzetet inkább kavicsos homoknak 
nevezhetjük. A  homok rendesen sötétsárga, narancsszínű, valamivel dur
vább, mint a pliocénkori és nem annyira összeálló.

A  Keresztúri-út és a Rákos patak alluviuma között valamivel vilá
gosabb homokot találunk, ahol kavicsszemeket már nem igen tartalmaz, 
kivéve közvetlenül az út közelében. Meglehet, hogy eme Rákos-patak- 
menti homokvonulat a feljebb elterülő homokkal már nem is azonos.

A  pliocén kavicsán elterülő gyér kavicsos homok vasrozsda színű.
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A  homoknak ez a válfaja erdei ldimazónára vall, amelyben a vizek men
tén elterülő ligetek borították területünket.

A  pleisztocén korszak második felében, amikor szárazabb éghajlat 
következett be, a szél szárnyaira vette a homokot, belőle buckák kelet
keztek és a keresztúri dűlő futóhomokos területté vált. A  szél erejének 
megtörését, s így a futóhomok mozgásának további megakadályozását 
a múlt században ültetett 200 m. széles erdőoske szolgálja, amely a- város 
területét a Jászberény-úttól délre a Hármas határpontig s innét észak
nyugatra, 'Szentlőrinc határáig övezi. A  legmagasabb homokbucka a 
Hármas határpontnál van, mely 149 m.-nyire emelkedik a tenger színe 
fölé, hol a város határát 1738. évből származó gránittuskó jelzi.

Hasonló tuskó, ugyancsak az 1738. évből, az említett erdőcske észak
nyugati végén, Szentlőrinczig vonuló határánál áll. A  temetők területei
nek ezideig még szántóföldnek használt részein homokbuckákat találunk, 
továbbá a vasút felé van még néhány, lazább homokból álló bucka. 
Másutt a hullámos területeket már kiegyengették. A  homokhátak észak
nyugat-délkeleti irányban, az uralkodó szél irányában helyezkednek el. 
Feküjük a pontusá üledék, amely 2— 5 m. mélységben már elér
hető. A  levantei kavicsra is reá húzódik ez a pleisztocén homok, de itt 
már alig %  m. vastag. Ily  helyeken a homok természetesen valamivel 
kaidcsosabb is, utóbbiaknak szórványos előfordulásával. Ilyen feltárást 
láttam a keresztény temető 198. sz. tábláján. Egyes mélyedésekben a 
pleisztocén homok kissé kötöttebb és mivel alatta nem nagy mélységben 
vizet rekesztő vagy kevéssé átbocsátó pontosa, rétegek települnek, a ho
mok vizesebb.

Holocén (alluviális) képződmények.
Tekintettel a íönnebb említettekre, t. i. hogy felvételi területemen 

a levantei és pleisztocén takaró nem igen vastag, alatta pedig vizet nehe
zen vagy egyáltalában nem átbocsátó, pontusi üledékek foglalnak helyet, 
ahol ezen takaróban víz vagy szél hatására mélyedések keletkeztek, alluvi
ális rétegek találhatók. Az alluviális üledék többnyire befújt anyagból 
áll, amely agyagos természetű. Ezen mélyedésekben a talajvíz a felszín
hez közel van, sőt azt el is éri. Bennük nádasok vagy zsombékosok kép
ződtek. amilyenek a Drasche-féle téglagyártól keletre, a külső Jász- 
berényi-ut közelében vannak. Egy tojásdad körvonalú ilyen mélyedés 
még a losonczi és újszászi vasútvonalak között, az utóbbi mellett emelkedő 
homokbucka lábánál terül el.

Egyéb alluviális képződmények, a Rákos-patak völgyétől és a termő 
talajoktól eltekintve, a. Keresztúri dűlőben és a köztemető környékén 
nincsenek.

(& )
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Feltöltések.

Xem hagyhatom szó nélkül a temetőkben történt kiegyengetéseket, 
t. i. az egyes homokbuckák lehordását, köztük volt völgyecskék fel tölté
sét és a gödrök elrónázását sem. Ilyenekkel a városi területen eszközölt 
felvételeimnél gyakran kellett találkoznom, mert ahol a város épül, ott a 
lehetőséghez képest mindenütt iparkodnak a felszínt kiegyengetni. Hogy 
az ilyen feltöltések úgy építkezési, mint közegészségügyi szempontból 
mily nagy fontosságúak, azt köziismertnek tételezhetem fel. Ezért szük
ségesnek tartottam ezeket térképen is feltüntetni, továbbá megfigyelni, 
hogy milyen mélyek voltak a feltöltött gödrök, milyen kőzetet tártak fel 
és hogy milyen anyaggal rónázták el őket.

A  köztemetőkben a felszín ibiegyengedése már igen sok munkát 
igényelt. Az eredetileg hullámos, homokbuckás terület most már majd
nem teljesen sík. Az utak kavicsolására, a helyben lévő kavicsot hasz
nálták fel, ami után a megmaradt gödröket ismét, betemették, a kiemel
kedő homokbuckák anyagát a szomszédos kisebb-nagyobb mélyedésekbe 
hordták, amikor is a kavicsgödrökbe hordott anyag rendszerint pontusi 
üledékekre került. Azonban egy feltöltés sem nagyon vastag. A  kavics
gödrök feltöltése legfeljebb 1— 2 m.-es más, természetes mélyedéseké 
pedig csupán 020— 050 m., vagy legfeljebb 1 m. vastag. A  terület 
elrónázására a homokbuckák anyagát használták fel, míg a kavicsgödrök 
kitöltésére legtöbbnyire a temetői hulladék (koszorúk, virágok elszáradt 
maradványai stb.) szolgált. Ily  feltöltések az említett- kavicsgödrökön 
kívül még a következő temetőtáblákon történtek: a keresztény temetőben 
a 77., 99., 95., 83., 84., 146— 150.. 166., 171., 187.; 188., 195., 196., 
220. és 221. sz., az izraelita temetőben pedig a I.. II., V.. IX ., XI., X IV . és 
X V. sz. táblákon.

II.

Rövid megjegyzések a rákosfalvai csatornaszelvényhez.

L ó czy  igazgató úr szíves volt figyelmemet felhívni a most épülő 
rákosfalvai csatornára, hogy annak szelvényét H alaváts Gy . és 
Za l á yy i B. kartársaim társaságában tanulmányozzam. Engem elsősor
ban az ottani kavics érdekelt, amelyet mindezideig levantei korúnak 
tekintettek. Épen a köztemetői kaviccsal lévén elfoglalva, a kettő össze
hasonlításával némileg más eredményre jutottam.

A  csatorna 5 m.-es szelvénye u. i, a következő: 60— 80 cm. feltöl
tött anyag; 10— 20 cm. barna homok, az egykori termőréteg; 0 5— 2 m. 
sárga homok: 2— 8'5 m. homokos kavics; ez alatt szármáikon agyag.
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A  kavicsot bár közvetlenül a szármátkori agyara települ, mégis 
levanteinál fiatalabbnak tartom, még pedig alsópleisztocénkorinak.

A  köztemetői és a rákosfalvai kavicsok a következő okoknál fogva 
nem lehetnek egy idősek:

1. A  köztemetői kavics a tenger színe felett 140— 154 m. magasan 
fekszik, míg a rákosfalvai kavics, mely az előbbitől alig 4 km.-nyire van, 
csak 110 m. t. ez. f. magasságban települt; tehát köztük 30— 44 m. a 
magassági különbözet. A  Duna 0-pontja felett, (96 59) a rákosfalvai 
kavics 14— 15 m., a köztemetői kavics 44— 59 m. magasan terül el.

2. Mind a két kavics- főleg kvarcból, kva-rchomokkőből és kristá
lyos paladarabokból áll; de míg a temetői kavicsban ezeken kívül egye
bet nem találni, addig a rákosfalvai kavicsban ép andezitdarabofc s ezek 
tufái elég gyakoriak, azonkívül lekoptatott ostrea-, cardium- és pecten- 
héjak sem ritkák.

3. A  köztemetői kavics kisebb szemű, öisszeállóbb, sőt konglomerá- 
tumo-s, míg a. rákosfalvai omlós; kavicsban a csákány könnyebben dolgozik.

4. A  rákosfalvai kavics a mélység felé fokozatosan nagyobb és 
nagyobb szemű, a másik ellenben az egész feltárt szelvényben meglehető
sen egyenletesnek látszott.

5. A  köztemetői kavics településében meg van zavarva, amennyiben 
hullámos rétegeiben zsákszerű vagy tölcséralakú kitöltések vannak, míg 
.a rákosfalvai kavics települése fluváatalis jellegű.

6. A  köztemetői kavics vaskéreggel van bevonva, míg a rákosfalvai 
kavics vékony vasas bekérge-ző hártyája jelentéktelen.

Egyelőre tehát míg a kétféle kavics részletesebb tanulmány alá 
nem vétetik, a r á k o s f a l v a i  f o l y a m h o r d a l é k o s  k a v i c s o t  
az  a l s ó  d i l u v i u m b a  s o r o l o m .

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentései 1917—19.


