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Irta: Hormitzky Henrik.

Az 1936. év elején nagy riadalmat okozott, hogy a budai Vár-
hegy délnyugati oldala megmozdult a Vérmez felé és úgy látszott

veszélyben forog a várplátó a rajta lev százados történelmi emlé-

kekkel együtt. Eleinte félig hivatalosan magamnak is volt alkal-

mam egy kisebb bizottsággal a csúszás helyszínére kimenni, amikor
az akkor látottak alapján nem tulajdonítottam nagy fontosságot

az esetnek s a helyszínen rögtönözve véleményemet, azon nézetem-

nek adtam kifejezést, hogy ez csupán a fels törmelékben végbe-

ment helyi kis megmozdulás, ahol a megelz téli nagyobb eszé-
sek következtében a kolluviális angag lazult meg és nem bírván el

a rajta lev nagy terhet, az a lejt irányában megcsúszott, annál is

inkább, mert a rajta épült háromemeletes házaknak az alapozása

nem a hordképes budai márgáig terjedt. Az átázott fels anyag
lazaságának és a helytelen alapozásnak tulajdonítottam tehát a

hegyoldal meglazulását és úgy véltem, hogy nagyobb bajoktól itt

ezért tartani nem is kell, s nem jelent ez a mozgás olyan veszélyt,

mintha az alapkzet, a budai márga indult volna meg.
Napok múltak,tudtommal egyik bizottság után a másik vizs-

gálta meg a csúszó területet és megkezddtek a csuszamlással kap-

csolatban esetleg várható további katasztrófák elleni védekezések.

Magam olykor magán érdekldésbl néztem meg a megmoz-
dult hegyoldalt és nemsokára arra az eredményre .lttem, hogy
sajnos, els benyomásom nem egészen állja meg a helyét, s bár
igaz, hogy az átázott törmelék és a helytelen alapozás a közvetlen
okai a hegyoldal lerogyásának, csakhogy ezenkívül e mozgásnak
mélyebben gyökeredz oka is van, amennyiben maga az alapot al-

kotó a budai márga is megmozdult. Amint ezt észrevettem, fiam-
mal d r. Horusitzky Ferenccel ismételve kimentünk a
helyszínre, amikor az Attila-utca 83. és 85. számú házak hátsó pin-
céiben szépen lehetett látni az eredeti kzet régebbi és újabb csú-
szamlási lapjait, a megmozdulások keresztezéseit. A csúszási lap-

pá alakult diaklázisok részben észak részben nyugat felé dltek, s

a mozgást iriss csúszási rovátkák árulták el. Azóta a rendr hiva-
talos kötelességének teljesítése folytán a területre többé nem jut-
hattam s egyébként hivatalosan az ügyhöz hozzászólásom sem volt
s ezért ez úton iparkodom a csúszamlós okút új 'megvilágításban
bemutatni.
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írtak is sokat a várhegyi csuszamlásokról, földcsúszásokról,

illetve suvadásokról. Legtöbbet hoztak az újságok, de egyes szak-

lapokban is értékes hozzászólásokat olvasunk. Amilyen szempont-

ból azonban én jelenleg e kérdéshez hozzászólok, ily szempontból e

kérdéssel nem foglalkoztak.

Mindenestere az ok es az okozat közti összefüggést kell min-
denek eltt megkeresnünk. Ha valamely domboldal földcsuszam-
lásáról van szó, akkor ez mindig a \ízzel szokott összefüggésben len-

ni. A Várhegyi földcsúszás is kétségtelenül víz által simított réteg-

síkon történt. Ezt nem is tagadja senki és ebben az összes o tárgy-
ban közölt cikkek megegyeznek. És minthogy a budai márga ré-

tegsíkjai is csak víz által váltak sikamlóssá, els kérdésünk, hogv
juthat oda a Várhegy oldalára a kemény padok közé a mindenki
által feltételezett csapadékvíz ?

A Várhegy peremein elbukkanó budai márga a legtöbb he-
lyen 1—4 méternyi törmelékes kolluvinmmal van fedve, mely agya-
gos voltánál fogva sok vizet bír magában foglalni és feltartóztatni.
A Vártetn és általában a Várhegyen az utcák kikövezettek, ahol
a víz nem igen szüremkedik keresztül, illetve a csatornázási rend-
szeren át elvezetdik. Szabad tér és kert aránylag véve nincs na-
gyon sok a Várhegy fennsíkján. Végül a hegyoldalakon a víz ha-
mar le is szalad. Mindezeket tekintetbe véve. elször is a csapadék-
vizek szerepérl kell tárgyalnunk, hogy is viszonylik a cspadék-víz
a hegyoldal geológiai, hidrológiai viszonyaihoz és milyen szerepet

játszik a mesterségesen felépített terraszos hegyoldalon? Hogy
ezen tényezkrl a lehetségekhez képest a legtisztább és legpon-

tosabb képet nyerjük, bátor voltam az illet hivatalnokkal érint-

kezésbe lépni, hogy az errevonatkozó meteorológiai és statisztikai

adatokat megszerezhessem. Vegyük ezek után a Várhegynek és

közvetlen környékének a meteorológiai viszonyait tárgyalás alá.

A tulajdonképpeni Várhegy-plátó, az édesvizi mészkvel fe-

dett terület 400.625 nr-t foglal cl. A Várhegy köröskörüli oldalai,

ahol a terraszirozott és feltöltött terület fordul el, ahol ezen

törmelék alatt a budai mérga és keleten kis sávon a kiscelli a-

gyag települ, 445,000 nr-t tesz ki. Az egész Várhegy eszerint, ami-

rl jelenleg tárgyalunk, 845,625 m2-nyi területre szorítkozik.

A Várhegyen, a Vár kertjében, 31.41 m-nyire a Duna láne-

hidi 0 (96.59 m a t. sz. f.) pontja felett csak 5 év óta figyelik meg
a meteorológiai viszonyokat, miértis ezen helyrl csupán 5 évi át-

lagról beszélhetünk.

1931. évben az évi csapadék mennyisége volt 575 mm.
1932. „ ,. „ „ ., 559 mm.

619 mm.
„ 546 mm.
„ 523 mm.

564 mm.
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Ugyanitt a legnagyobb napi csapadék a következ napokra
esett :

1931. évben április hó 21-én esett 42 mm.
1932. évben július hó 11-én esett 42 mm.
1933. évben november hó 4-én esett 34 mm.
1934. évben szeptember hó 2-án esett 48 mm.
1935. évben december hó 6-án esett 31 mm.

A Várkerti állomáshoz a másik legközelebbi megfigyel ál-

lomás a Krisztinavárosi Kékgolyó utcában van, amely a Duna 0-

pontja felett 59.41 m-nyire fekszik. Ezen az állomáson megfigyelt

legnagyobb ess idszakok a következ évekre estek :

1905. évben volt 782 mm csapadék.

1906- évben volt 975 mm csapadék.

1915. évben volt 810 mm csapadék.

A Gellérthegy déli oldalán a kertészeti tanintézettel szem-

ben, az utca másik oldalán lev kertben, Nagyboldogasszany-útja

58. szánni telken, a Duna 0 pontja felett 21.41 m magasan van a

harmadik budai megfigyel állomás, ahol az 1901—1930-ig végzett

megfigyelések alapján az évi átlagos csapadék 577 mm-nek bizo-

nyult.

A negyedik megfigyel állomás az országos meteorológiai

intézet épületében, részint a kertjében van, Kitaibel Pál-utca 1. és

3. számú telkeken, amely a Duna 0 pontja felett 33.01 m-nyire fek-

szik. Itt a kritikus idkben, amikor a hegyoldali csúszás megtör-

tént, tehát

az 1935. év december havában esett 116 mm
az 1936. év január havában esett 54 mm
az 1936. óv február havában esett 131 mm csapadék.
A többi hónapokban normális csapadék-mennyiség esett le

40—50 mm, míg sszel október hóban ismét nagyobb es volt, 120
mrn-es.

A meterologíai intézet helyi megfigyel állomása 30 évi át-
lagnak (1901—1930) 611 mm csapadék állapíttatott meg.

Ha most az összes évi átlagos csapadékoknak az átlagát ven-
nk, vagyis 584 nini-t akkor csupán 20 mm-el nagyobb átlagot kap
nánk a várhegyi 5 éves átlagnál. És mivel mi szorosan csupán a
Várheggyel foglalkozunk, maradjunk a várkerti 5 éves átlagnál,
vagyis 564.4 mm évi csapadéknál.

Az évi átlagos csapadék-mennyiség eloszlásának megállapí-
tása nehezebb feladat. Magát a Várplátót, amint tudjuk, travertino
forrásmészk takarja. Ezt azonban aszfalt és kövezet fedi, az ut-
cák csatornazva vannak, úgy, hogy a platón csak azon kevés tér
fogad magába némi vizet, almi vékonyabb termföld van, ilyenek:
a Dísz-tér, Szentgyörgy-tér, Kapisztrán-tér, Szent Háromság-tér,
XI. Ince pápa-tér, Bécsikapu-tér, és egyes udvarokon belül kisebb
kertek. Ezek azonban mindössze nem foglalnak el többet mint kb
100 nr-t. A hegylejtkön szabad terület, ahol a csapadékvíz aka-
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dálytalanul beszivároghat, ugyancsak becslés szerint, csak 75.000

m 2-nyire vehet. Evvel azonban nem állítom azt, hogy a víz a

hegylejtkön az aszfaltos utcák és házterületek alá ne szivárogna.

Itt az egész területet kell számításba venni. Tekintettel arra, hogy
a hegyplatón a víz fleg elpárolog vagy lefolyik, vagy a vízgyjt-
csatornák nyelik el, ideszámítva azt a víztömeget is, amelyet a víz-

vezeték útján fogyasztanak, vagyis a hegyplatón 4134 lélekre fe-

jenként 182 litert számítva, összesen egy év alatt 274.621.62 nr vizet,

akkor csupán 445,000 nr nagyságú területrl tárgyalhatunk, mint
olyanról, amely a hegylejtkön a csapadékvizet elnyeli ,s az alap-

kzetet csúszásra hajlamossá teheti. Vizsgáljuk meg elször is,

hogy erre a területre mennyi csapadék esik ?

A. hegylejtkre 564 mm évi csapadék mellett esik 250,980 m“
víz, amihez mindenekeltt hozzá kell venni a platóra jutott évi csa-

padék mennyiségébl legalább 10 %-ot, amely víztömeg a platóról

az oldalakra lefolyik. A platóra ugyanazon mm-ben számított csa-

padék-mennyiség mellett 225,952.50 m3 víz jut. Tehát ennek 10%
22,595.25 m s víz folyik le a domboldalakra és járul hozzá a hegy-
lejtkre jutó vízmennyiséghez. Ez együtt 273,484 m3 víz. Továbbá
számítva itt is a napi fejkvótát 182 liter vízvezetéki vizet, ami
8000 léleknél kitesz évi 531,440 nrM, összesen kerül a hegyoldalakra
804,924.5 m 3

víz. Hogy oszlik most meg ez a víztömeg '?

Mieltt ezen víztömegnek az eloszlásáról lenne szó, elbb a

felépül hegyoldal kzetének a fizikai tulajdonságairól és annak
összetételérl emlékezzünk meg. A várhegyivel megegyez a Jó-

zsef-hegyen gyjtött budai márga iszapolá si eredményei a követ-

kezk :

agyagos

rész

(24 órai

üllepítés)

iszap por legfinomabb homok
finom homok

közepes

homok
durva

homok

szemcse nagyság mm-ben

< 0'0025 mm
0'0025-

0 01 0 01-0 02 002-005 0 05-0-1 01-02 0'2-0'5

Alsó talaj átlag

22-92 59-12 3-84 568 372 3-48 1-10

29—25 50—60 12—25

Fels talaj átlag

14-64 50-16 30-20

13-20 35—50 35-50

A budai márga, amint ezen egynéhány számból látjuk, nem
egyöntet kzet, hanem a finom agyag több — kevesebb homok-
szemcsével van keverve, amelyek rétegecskólt gyanánt is összetö-

mörülnek és ott a Síkréteglapokon az arra szivárgó víznek utat ad-
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nak. A réteglapokon szivárgó víz hatására azután a kzettöme-
gek egy része alkalomadtán csúszásnak indulnak. A budai márga
maga tömött, meszes kzet, amely fleg finom szemcsékbl áll.

Amint látjuk 0.5 mm átmérj szemcséknél nagyobbak nem igen

fordulnak benne el és ezek legnagyobb része is a mészkonkréciók-

ra esik. Szénsavas mész meglehetsen sok van benne. Több mege-

lemzett minta szerint a feltalajban 5-—30% és az altalajban 50—70

%-ot talált-am. A víz oldja is ezen szemcséket, miáltal a k-
zet közti réteghatárokon kisebb repedések keletkeznek, majd las-

san tágulnak is.

A József-hegyen gyjtött márgának a fajsúlya 2.652.

A József-hegyen gyjtött márgának a térfogatsúlya 1.077.

A József-hegyen gyjtött márgának a vízkapacitása 44.79 %
A talajvízkapacitása az illet kzet agyagos részétl és a fel-

talaj esetén még a humuszmennyiségétl is függ. Humuszmennyi-
ségrl az altalajban nem beszélhetünk, de annál több benne a fi-

nom agyagos szemecske. A fels talajban ismét nagyobb a humusz-
mennyiség. Minthogy területünkön a feltalaj összehordott kollu-

viáiis föld, s fleg elmállott márga és édesvízi mészk agyagos ré-

szeibl és leszállt porból áll, azért a vízfelvev képessége is nagy,
ha talán nem is olyan, mint magáé a kzeté, de nem sokkal kisebb,

40 %-nyinak okvetlen vehet. Ez a kérdésünk megoldásához, amint
látni fogjuk, lényeges befolyással bír.

Vizsgáljuk meg mostan ezen törmelékes föld és a víz közti

viszonyt. 445.000 m2 területrl van szó, amerre évente 804.924 m3 víz

jut.

Tekintettel, az elmondottakon kívül, az egész terület csator-

nahálózatára, amely remélhetleg kifogástalan és a szennyvíz le-

vezetésére szolgál, ahová a vízvezetéki fejkvóta mennyiségének le-

galább 2/3 része kerül, nyugodtan azt állíthatjuk, hogy az egész

víztömegnek, vagyis 804.924 nT-nek 40 %-a elfolyik, ami 321.970 m*-
t tesz ki. Zápores, havi 116—131 mm-es esk, alkalmával természe-

tesen még több folyik el,mint a mikor havi átlag, 40—50 mm-n.vi
csapadék. Hogy a rendesnél nagyobb évi csapadék, mint pl. 1906.

évben a Krisztinavárosi megfigyelállomáson mért 975 mm es,
mikép oszlott meg, arról a napi csapadék feljegyzéseknél egyebet

nem tudunk. Erre a kérdésre még visszatérek. Általánosságban a

csapadék megoszlását úgy veszik, hogy a csapadéknak 1/3 része el-

párolog és 1/3 része beszivárog.

Az elpárolgásra számtalan mellékkörülmény hat. Els sor-

ban a szél párologtatja a talajvizet. A szélirány megoszlása terü-

letünkön a víz elpárologtatására igen kedvez. A szélirányok 1901

—

1930 években történt megfigyelései, tehát 30 évi átlag szerint, kö-

vetkezképen oszlanak meg :

Északi, 8 o/o délkeleti, 7 o/o nyugati, 11 o/o

északkeleti. 7 <yo déli, 7 o/o északnyugati, 25 o/o

keleti, 5 o/o délnyugati, 8 o/o szélcsend 22 o/o
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Az uralkodó szél, ezen kimutatás szerint, ÉNY és NY, össze-
sen 06 % , amerre épen a Várhegy veszélyeztetett oldala fekszik.
Fiz nagyobb fokú párolgás « hegyesúszamlás megakadályozásának
szempontjából jó, de a most felállított elméletemet is nagyon tá-

mogatja. Ily helyeken gyeppel bevetett lankás területen átlagosan
d r. Ballenegger Róbert kertészeti tanintézeti tanár szíves
közlése szerint 1 ni'-nyi területre egy év alatt 300 liter vizet lehet
számítani. Errl a gyeppel és fákkal gyéren beültetett 'területrl
a domboldalakon, 75.000 nr-nyi területen, elpárolog 22.500 m 3

víz.

A többi helyeken, utcákon, háztetkön stb., ami a hegyoldalakra
számítva kitesz 370.000 m 2

-t, a megfigyelések alapján, hozzávet-
leg 1 m 2

-re 650 litert lehet venni az évi elpárolgás számlájára. Te-
hát 240.500 m víz párolog el évente, hozzátéve a pázsitokon elpárol-
gó mennyiséget 22.500 nr csapadékot, összesen 263.000 m3 víz pá-
rolog el, ami majdnem egyezik az összes víztömeg 1/3-ával, ami
241.477 ms-nek felel meg.

Le és el folyásra számítva 10 %-ot, kitesz 321.970 m’-t

Elpárolgásra számítás szerint 263.000 m3

30 %-os számítással 241.477 nr-t

beszivárgásra megmarad 241.477 m8
-t

összesen : 804.924 m 3
-t

Tegyük fel egyelre, hogy ez a 241.477 m 3 víztömeg 445.000 m 2

területen csak 1 m-nyire szivárog be, akkor 1 m3-re esik 0.5426 m 3

ví,z vagyis 542.6 liter. Egy nap alatt ilyen körülmények között 1 m 3

talajba beszivárog 1.486 liter csapadék. Elképzelhet-e azonban,

hogy a szóban lev területen, ahol mint elején mondottam, 1—4 in-

ig terjed a terraszos kevert föld, hogy ebben, még sem oly tömött

lalajban, a csapadék csupán 1 m-ig szivárogna be ? Nem. itt ad-

dig hatol be a víz, amíg az a budai márgát el nem éri, ha csak

elbb a beszivárgó víz el nem oszlik, illetve nem abszorbeáltatok.

Tekintette] arra, hogy a csapadék ezen lejts területen csak 2

méter mélységig szivárog be, akkor a beszivárgó víznek csak a

fele esik egy-egy köbméterre, vagyis 0.743 liter. Ez a mennyisé-

get a föld lefelé már semmi körülmények között nem to-

vábbítja, hanem, eltekintve attól, hogy a talaj a nagy víz-

kapacitásánál fogva mennyit tart vissza, ellenkezleg a talaj ka-

pillaritása útján és a növényzet gyökerei felszívó képességüknél

fogva a víz felfelé a felület felé igyekszik, hogy folytassa a kör-

útját.

Gyakori a nagy záporeskre való hivatkozás, hogy akkor na-

gyobb vízmennyiség jut a felszínre, illetve a talajba. Ez igaz, de

nagyobb százalék is folyik le a hegyoldalakról és a csatornákba.
Ha a legnagyobb napi csapadékot vesszük figyelembe, az eddig

észlelt 48 mm-t (1934. év szeptember hó 2-án), akkor 1 m 2-ra esik

48 liter. Ebbl lefolyik 3
/4 része, vagyis 36 liter és elpárolgásra

számítva a megmaradt mennyiségnek a fele vagyis 6 liter, a meg-
maradt mennyiségnek a másik fele, a 6 liter szivárog csak be a
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talajba. 2 méteres földoszlopról lévén szó, 1 nr-re esik 3 liter víz.

Tekintettel e talaj nagy vízbefogó képességére, a 3 liter vízmennyi-
ség sem kerülhet a tömött budai márgába, kivéve a rétegek fejei-

nél, ahol vékony a takaró. Lassú, hosszabb ideig tartó esk kissé

veszedelmesebbek. Olyan megfigyelések azonban, melyek az es
mechanikai hatásáról világosítanak fel, melyek az es intenzitá-

sának kifejezésérl értesítenének, hogy milyen srség, illetve

erej az es, mely mm-ben törve percekben kifejezve, adná meg,
hogy mennyi víz kerül a talaj felszinére, még tudtommal nem tör-

téntek. Errl a tárgyról 40 év eltt írtam, de a feladatot Ivónk ol y
Miklós, a meteorológiai intézet akkori igazgatója, bár az esz-

mét helyeselte, de, állítása szerint, pénzbeli okok miatt kivihetet-

lennek mondotta ki. L.: Természettudományi Közlöny XXVIII.
kötet, 323. füzet, pag. 381. 1896. évfolyam.

Összegezve az eddig mondottakat, arra az eredményre kellett

jutnom, hogy a várhegyi csuszaadásoknak (az 1935. évi dec. hóban
116 mm, 1936. évi jan. hóban 54 mm, és febr. hóban 131 mm) a

nagy csapadékok magában véve okai nem lehetnek. Ezek legfeljebb

elsegítették, vagy a törmelékes feltöltés átázása következtében

elkészítették a csuszamlásokat, illetve a rog.vásokat, melyek ezen
a terraszos-lejts hegyoldalon történtek. Az altalajban n budai
nuirrjában történt földmégmozdulásnak a csapadék-mennyiségek
itt okai nem lehettek , mert ehhez a csapadékvízmennyiség nem ki-

elégít.

Nekünk másutt kell keresnünk azt a vizet, amely a csuszam-
lást a Várhegy nyugati oldalán elmozdította.

Múlt évben a Székesfvárosi polgármesteri hivatal felkérésére

volt alkalmam a budai oldalt tüzetesebben tanulmányozni, amely-
rl részletes szakvéleményt is adtam. Segítségemre volt fiam, dr.

Horusitzky Ferenc, aki „Adatok az Ördögárok-völgy krisz-

tinavárosi-tabáni szakaszának hidrológiájához” cím tanulmányát
a Hidrológiai Közlöny, 1935. évi XV. évfolyamában meg is jelen-

tette. Ebben a nagyjelentség cikkben volt az els, aki rámuta-
tott arra, hogy a „Gellérthegy peremének forrásokban dús termális tö-

rés-rendszere nem ÉD-i irányban halad, hanem ÉNY felé, a Vár-
hegy peremét követve az Ördögárok-völgyben folytatódik, ahol

langyosviz források árulják el jelenlétét, s az egykori ersebb
hévforrásmködés nyomai a hidrotermális hatásokon is felismer-

hetk. A diszlokációs rendszer egyik törését az alagút NY-i végén
közvetlenül is meg lehetett figyelni.”

Ilyen állandó hfokú, hemitermának tekinthet, 17.5 C forrás-

víz még most is van a Várhegy délnyugati lejtjén, a királyi ita-

la ta víztelenítésére készített aknában, amelyet dr. Papp Károly
egyet. ny. r. tanár már az 1908.-ban ismertetett. Továbbá a Krisz-

tina körút 75. sz. ház telkén is volt 17—19 Ti fokú forrás, s a déli

vaspálya álomáson is akadtak annak idején 20 R fokú vízre. Régi

hévforrások nyomaira ezenkívül az Ampelológiai intézet telkén s a,
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Gellért-hegy déli oldalán, a Serleg utcában is akadtak, stb. Tehát
a Várhegy környékén régi hévforások nyomaira nem egy helyütt
lehet rábukkanni, amibl csak arra lehet következtetni, hogy ott

bizonyos mélységben igenis hévvízzel majd mindenütt találkozha
tünk, mint azt a Szent Imre és Rudas-fürd melletti újabb fúrá-

sok is bizonyítják. Itt csupán arról van szó, hogy egyik-másik he-

lyen a helyi földtani viszonyok folytán a hévforrások könnyebben
feltárhatók.

A termális-víz fleg törési vonalak mentén nyerhet, amely
az Ördögárok-völgyet végig kiséri, amint azt a szakvéleményem-
ben ki is mutattam. Egyik ilyen törési vonal a Várhegy NY-i ol-

dalán húzódik, amerre a várhegyi csuszamlás történt.

Evvel kapcsolatosan nem érdektelenek a talajhmérsékleti
megfigyelések, amelyeket a Kitaibel Pál utca 3. számú telken mér-
lek és jelenleg is állandóan jegyzik:

1/2 m mélységben a talajhmérséklet egy évi átlaga 10.7 C
1

2

A neutrális réteg ott az eddigi megfigyelések alapján lí mé-
ter mélységben konstatálható , még pedig 114 C fok mellett. A h-
mérséklet évi ingása Réthív A. igazgató szerint csupán 0.1—0.2

C fok lehet.

A neutrális zóna itt tehát a rendes 20 m-es mélységnél jóval

kisebb, amit alig lehet mással, mint a hévvizek melegít hatásával

magyarázni.

Úgy a talajhmérséklet adatai, valamint a számos hévforrás

és azoknak a nyomai csak arra engednek következtetni, hogy a

Várhegy oldalán nem nagy mélységben, s fleg a törési vonalak
közelségében, meleg víz rejtzik, amely valamikor mind a felszínre

tört s most is a felszín közelébe törekszik, ha felszínt elérni nem
is képesek. Ezek a hasadékokon feltör vizek más úton iparkod-

nak útjukat folytatni és a réteglapokon és hasadék-repedés rend-

szerekben mozognak tovább, aszerint amint a rétegek között ma-
guknak már az utat elkészítették. S minthogy ezen réteglapok, te-

rületünkön dél, majd dél-nyugat felé lejtenek, amely irányban a

vizek is szivárognak, nem nehéz elképzelni, hogy ily helyeken,

amint az illet földtömeget, a támfalak, lejtk, vagy mesterséges

levágások el nem bírják, a tömeg megmozdul azokon az átázott

csúszási lapokon, amelyeket az alulról felfelé tör, majd oldalvást

leszivárgó termális víz idézett el. A várhegyi lovarda eltti víz-

telenít aknákban közvetlenül is megfigyelhet volt, hogy itt, ahol

a Duna apasztó hatása már nem érvényesül, a langyos vizek a Du-
na 0 pontja feletti 21 m magasságig nyomódnak fel, mely nívó

felett a víztelenít aknák szárazuk s a budai márgából vizet nem
kapnak. Itt tehát közvetlenül is észlelhet, hogy a Várhegy lábá-

nál a lejt alapkzetét már az alulról feltör vizek áztatják.

10.8 C
10.9 C
11.0 C
11.1 C
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Ha csupán a törmelékes talaj rogyik le, az helyi megmozdu-
lás, nem oly lényeges, nem annyira veszedelmes, mintha az alap-

kzet valamelyik síklapján indul meg a rajta lev földtömeg.

Ezekben bátorkodtam, mélyen tisztelt Szakülés, szerény ela-
dásommal új szempontból rámutatni a várhegyi csúszás okaira.

Ha a számbeli adatok a természetben nem is követhetk egészen

pontosan, de nagyjából mégis rá lehetett mutatni a budai márgá-
ha jutó csapadékvíznek, mint a mozgás okának elégtelenségére, és

azokra a tényezkre, melyek a márga csúszási lapjait mégis átáz-

tathatták.

Végül köszönetét mondok e helyütt is dr. Rét hl y Antal,
a meteorológiai intézet igazgatójának, dr. Ili y falvi Lajos
székesfvárosi statisztikai hivatal igazgatójának azon nagv elzé-
kenységért, amellyel engem támogatni szívesek voltak. Köszönöm
dr. Ballenegger R ó b e r t kertészeti tanintézeti tanár úrnak
és dr. Endrédy Endre állami vegyész úrnak szíves fáradozá-

sait is.

AZ AJKAI SZÉN SZÉNKÖZETTAN1 VIZSGÁLATA.

Irta: Edelstein Miksa.

MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG DÉR AJKA El!

I>RAUNKOHLE AUS DÉR OBEREN KREIDE.

Von M. Edelstein.

A kszén növényi eredetét a 16. században ismerték fel, de

határozottsággal csak B u f f o n mondotta ki. Beroldingen
1778-ban állította fel azt a sorozatot, amelynek tagjai, a tzeg,
barnakszén és feketekszén, — nézete szerint — a növényi anya-

gok fokozatos átalakulási termékei. Idvel ez a felfogás meggyö-
keresedett ,mert a szenek makroszkópos vizsgálata is emellett szólt.

A fokozatos átalakulás elmélete szerint a szenesedés egyik lénye-

ges tényezje az id. Ebbl ered az az általánosságban érvényes

megállapítás is, hogy a karbonkorú kszenek feketeszenek, míg a

legtöbb európai barnakszén a harmadkori rétegekben található.

A fekete- és barnakszenekét nem választja el éles határ;

számos átmeneti forma is megnehezítette az elhatárolást. Szüksé-

ges volt tehát, nem utolsó sorban gyakorlati szempontból, néhány
olyan megkülönböztet bélyegre, amelynek alapján a két szénfé-

leség egyszeren, gyorsan azonosítható. Több jellemz vizsgálat

közül általánosságban háromra támaszkodnak. Ezek a KOH-s és

HN0 3-as oldatok színe, valamint a szén karca. A barnakszenek
káliumhidroxidos oldata sötétbarna; hígított salétromsavval kezel-

ve az oldat vöröses, karcuk barna. A fekete kszenek a kálium-


