
JELENTÉS AZ ESZTERGOM VÁROS 
SZENTTAMÁSHEGY NEVŰ RÉSZÉNEK GEOLÓGIAI 

VIZSGÁLATÁRÓL.

Irta: S ü m e g h y  J ó z s e f  dr., m. kir. osztálygeológus.

• <1 térképmelléklet).

I. Bevezetés.

A  m. kir. Földtani Intézet igazgatósága megbízott, hogy az eszter
gomi Szenttamáshegy nevű városrészben felfakadó vizek elvezetése, illetve 
az ott jelentkező csuszamlások elhárítása céljából részletes helyszíni föld
tani felvételeket, felméréseket és próbafúrásokat végezzek.

A fenti rendelet értelmében kiszálltam Esztergomba s ott az 
említett vizsgálatokat az 1933. évben el is végeztem. Vizsgálataim ered
ményei a következők:

Az esztergomi Szenttamáshegy nevű városrész a Duna és az esz
tergomi hegyek közén, a nagyjában ÉD-i irányban, hosszan elnyúló 
Esztergom városának kb. a közepetáján, a 152 m. t. sz. f . magasságot 
elérő Szenttamáshegyen terül * el. A  Szenttamáshegynek olyan szabály
talan kúp alakja van, amelynek csak az ÉK felé néző része mondható 
lankásabbnak, a többi része azonban meredek lejtőkkel ereszkedik le az 
azt körülvevő város felé. Az egész hegy be van építve s 12 rövidebb- 
hosszabb, kacskaringós utca hálózza azt be. Az utcák legnagyobbrésze 
meredek esésű s csak a hegy lábánál találunk néhány lankásabb esésű 
utcát. Ennek következtében a lakóházak is úgy épültek, mint a fecske
fészkek, sűrűn, egymás felett. A házak egyik fala legtöbbször a hegy 
lépcsősen kiképzett, meredeken levágott föld falához támaszkodik s így 
is közvetlen érintkezésben van a talajban mozgó vízzel.

A  szenttamáshegyi lakosoknak már régi panaszuk, hogy pincéjük
ben, udvaruk pöcegödrében, a lakószobák padlózata alatt, a ház falán, 
sőt az utcákon is több helyen víz fakad fel s ez időszakonként oly tete-
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mes mértékben jelentkezik, hogy pincéjük i — 2 m magasságig megtelik 
vízzel, a szobák padlózatán felül áll a víz s az utca kövezete nagy da
rabokon beszakad. Egyik-másik háztulajdonos maga erejéből igyekezett 
a víztől megszabadulni olyanformán, hogy a pincéjében, vagy valamely 
helyiségében felfakadó vizet csövön át vezette ki az utcára. De ezt a 
védekezési módot kevés helyen látni, mert csak ott lehet véghezvinni, 
ahol az utca szintje alacsonyabb a pince vagy a vizes helyiség szintjénél.

A  vízfelfakadások által előidézett károkon kívül, a talajcsuszam- 
lások, talajsuvadások szintén sok bajnak az okozói a Szenttamáshegyen 
s káros következményei szintén sok panaszt váltanak ki az ottani 
lakosságból.

A  vízfelfakadások és a talajcsuszamlások tanulmányozása, illetve 
elhárítása céljából a múlt évben már kint járt Esztergomban S c h r é t e r  
Z o l t á n  d r. m. kir. főgeológus, de rövid időre szabott vizs
gálatainak eredményei csak előzetes tájékoztatásul szolgálhatnak, mert 
kutatófúrások s részletesebb földtani vizsgálatok nélkül nem volt mód
jában a felfakadó vizek pontos eredetét és elhelyezkedését kinyomozni, 
illetve a felfakadó víz és a talajcsuszamlások megakadályozása ellen 
megejthető védekezési módot részletesebben kidolgozni.

Az általam végzett, részletesebb vizsgálatok azonban lehetővé tet
ték, hogy Esztergom szab. kir. megyei város polgármesterének alábbi 
kérdéseire végleges feleletet mondhassak. A  feltett kérdések a követ
kezők voltak:

1. Mi a Szenttamáshegy pincéiben és az úttesten észlelt vizek ere
dete s mi módon lehetne a vízfelakadásokat és azok káros hatását meg
szüntetni?

2. Mi a Könyök-utcában már másodízben történt beomlás oka, kü
lönös tekintettel arra, hogy volt-e ebben szerepe a víznek?

3. A  jövőben várhatók-e változások a Szenttamáshegyen s azok 
milyen hatással lennének a vízvezetéki hálózatra?

Hogy a fenti kérdésekre a feleleteket megadhassam, először is sorra 
jártam mindazokat a lakásokat, pincéket és utcarészeket, ahol a víz fel
fakad. Ugyancsak megvizsgáltam azokat a helyeket is, ahol talajcsu
szamlások voltak. Azután összesen 2 1 .kutatófúrást mélyesztettem le 
annak kinyomozására, hogy a felfakadó víz milyen eredetű, hogyan 
helyezkedik el? Az egyes fúrások kezdő magasságát beszinteztem, 
hogy az előre feltételezhető talajvíz szintjét s zárórétegének pontos 
mélységét megkaphassam.
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II. A vízfakadásokra és omlásokra vonatkozó adatok.

A  Szenttamáshegyen a következő utcák házaiban és a következő 
úttest-részleteken történt vízfelfakadás:

1. Attila-utca.

A  2. sz. ház pincéjében io — 20 cm magas vízoszlop áll jelenleg. 
A  3. sz. házban két pince van. Az egyikben víz áll, a másik száraz. 
A  vizes pince egyik sarkában kútaknát ástak, ebben gyűjtik össze a 
vizet s azt innen szivattyúzzák ki. A  víz keserű.

Az 5. sz. ház végében pince van. Itt is aknában gyülemlik össze a 
felfa,kadó víz s vederrel hordják ki abból a vizet. A  háztulajdonos be
mondása szerint nagyobb nyári záporok után annyi víz üt fel, hogy az, 
az egész pince fenekét elborítja.

A  7. sz. ház pincéjéből csövön át vezetik ki a felfakadó vizet az 
utcára.

A  9. és 1 1 .  sz. házak pincéjében is állandó a vízfeltörés. A  9. sz. 
ház pincéje hátsó részének boltozata beszakadt s jelenleg a beszakadt 
rész el van falazva. A  1 1 .  sz. ház pincéjének hátsó része szintén be
szakadt s a pince hátsó falát eredetileg képező agyag állandóan szaka
dozik lefelé s suvad be a pincébe. Ez a két pince benyúlik a Könyök- 
utca kanyarulata alá, ahol az alább említendő beomlások történtek.

A 13. sz. házban régebben volt egy pince, de ezt időközben betöm
ték. Állítólag azért, mert nem győzték belőle kihordani a vizet. Amikor 
ezt a pincét betömték, a szomszédos, 15. sz. ház pöcegödrében, amely 
előzőleg száraz volt, feltört a víz.

A  í j .  sz. ház pincéje állandóan vizes. Csövön át vezették ki belőle 
a vizet. Két évvel ezelőtt annyi víz volt benne, hogy az a 4. lépcsőfokig 
feljött. A  ház falai erősen megrongálódtak, össze vannak repedezve, a 
ház D K-i fele állandóan süllyed. A  lakószobák falai igen vizesek.

A  19. sz. ház pincéje jelenleg száraz. Bemondás szerint kb. 15 év
vel ezelőtt azonban az egész pince víz alatt állt.

A  27. sz. ház pincéjében egy kisebb aknában gyűjtik össze a fel
fakadó vizet. Ez is keserű.

2. Szenttamás-utca.

A  3. sz. ház végében fakad fel a víz, amit csövön keresztül vezet
nek ki az utcára.

A z 5. sz. ház középső szobájából naponta 5—6 veder vizet horda
nak ki. Az egész ház falazata vizes.
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A  7. sz. ház pincéjében 2 évvel ezelőtt volt víz, jelenleg száraz. A 
kamrában azonban máj is van vízfakadás.

A 9. sz. ház hátsó részében levő kamrában egy kis gödörben gyülem- 
lik össze a feltörő víz.

A 1 1 .  és 13. sz. házak hátsó részén, amely felett a téglagyári hegy
oldal van, a víz-szivárgás állandó.

3. Kápolna-utca.

A 20. sz. ház pöcegödrében állandóan van víz.
A 16. sz. házban a pincét betömték, mert mindig vizes volt.
A  14. sz. ház pincéjében gödörben gyülemlik össze a víz. Az egész 

lakás nedves, a ház fala vizes.
A  12. sz. ház pincéjében állandóan van víz.
A 10. sz. ház pincéjében is aknában gyülemlik össze a felfakadó víz.
A  8. sz. ház pincéje vizes. Nagyobb esők után — bemondás szerint 

— néhány nap múlva már tapasztalható a víz erősebb mértékű gyarapo
dása. A ház N y-i része erősen süllyed. A ház falai 1 6 h irányában mutat
nak nagyobb repedéseket. Állítólag néhány évvel ezelőtt földrengés rázta 
meg.

A r i .  sz. ház pincéje 2 évvel ezelőtt tele volt vízzel. Ma a pince csak 
nedvesfalú.

4. Könyök-utca.

A  7. sz. ház pincéjében állandóan van víz.
A  12. sz. ház lakószobájának padlózata alól adódik fel a víz.
A 6. sz. ház pincéjében sok a víz.
A 3. sz. ház pöcegödrében 2 évvel ezelőtt sok víz volt. Jelenleg 

kevesebb.
A  4. sz. ház pincéjében 1930-ban sok víz volt, jelenleg nincs benne.
A 6. sz. ház falai erősen össze vannak repedezve. A ház lejtő felé 

néző része megrogyott.
A 8. sz. ház mellett az utca egy kisebb része lesüllyedt. Alatta van

nak az attila-utcai, berogyott pincék.
A  10. sz. ház konyhája az 19 31. évben lesüllyedt. Ez alatt is ott van 

az Attila-utca 9— rr. sz. házak beszakadt pincéje.
Az 1. sz. ház D K-i része 192 ^— 1926-ban megrogyott és a lejtőn 

lejjebb csúszott. Azóta az elvált falrészeket megerősítették ugyan, de a 
ház említett része — ennek ellenére- is — ma is süllyed.

A 2. sz. ház K -i része is erősen suvad lefelé. A 2 évvel ezelőtt átépí
tett K-i része ma is csúszik lefelé.
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5. Bajnok-utca.

Az 1. sz. ház jelenleg száraz, 3 évvel ezelőtt azonban az egész lakás 
nedves volt.

A 6. sz. ház pincéjében 2 évvel ezelőtt nagyon sok víz volt. Előtte 
20 évig soha sem volt benne víz. Jelenleg száraz.

6. Lépcső-utca.

A  18. sz. ház pincéjében állandó vízfakadás van; kis csatornán 
folyatják azt ki az utcára.

A n .  sz. ház pincéje régebben vizes volt, jelenleg száraz.
A 8. sz. ház pincéjében — a lakók bemondása szerint — csak azóta 

van vízfelfakadás, amióta vízvezeték van.
A 6. sz. ház pincéjében 2 évvel ezelőtt víz volt. Akkor 60—70 kanna 

vizet hordtak ki belőle naponként. Ma száraz.
A  3. sz. ház pincéjében kisebb aknában gyűjtik össze a feltörő vizet.
Közvetlen szomszédságában van az ú. n. Neuhiebel-féle pince, amely

ben állandóan sok víz van.
A 4. sz. ház pincéjében csak 2 évvel ezelőtt volt víz. Jelenleg száraz.

7. Akácfa-utca.

A  29. sz. ház pincéjében víz van, kisebb gödörben gyűjtik össze azt.
A 27. sz. ház pincéjéből 2 évvel ezelőtt 30—40 vödör vizet kellett 

naponként kihordani. Jelenleg száraz.
A 25. sz. ház pincéjében volt állítólag a legerősebb vízfelfakadás. A 

pincét betemették.
A 1 1 .  sz. íház pincéjében is állandóan van víz, az ott kisebb aknába 

folyik össze. Kivezetik az utcára.
A 17. sz. ház pincéjében kevés víz van.
A 4/a sz. ház pincéje tele van vízzel.
A  9. sz. ház előtt, az utca közepén volt víz-felfakadás.

8. Kálvária-utca.

A 15. sz. ház szobái csak három éve nevezhetők száraznak. Négy 
évvel ezelőtt annyi víz volt a szobákban, hogy a padlózatra pallókat rak
tak s csak úgy tudtak száraz lábbal a szobákba bemenni.

A  13. sz. ház kamrája vizes. Néhány évvel ezelőtt a felette levő. 
szomszédos ház kerítés-fala reádült s agyonnyomta a régi kamraépületet. 
A  ház kertjének földje ottlétemkor lesuvadt a szomszédos, 1 1 .  sz. ház 
udvarába.
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A  12. sz. ház pincéjében állandóan sok a feltörő víz. Jelenleg 2 óra 
alatt tölt meg egy kb. 1 m mély s 60— 70 cm átmérőjű aknát. Napon
ként többször ki kell szivattyúzni.;

A 8. sz. ház egyik szobájában, ottlétemkor felfakadt a víz.
Az 5. sz. ház pincéjében mindig találhatunk vizet. 40— 50 vödörrel 

hordanak ki abból naponként.
Az 1. sz. ház állítólag régebben száraz volt, csak amióta megvan a 

vízvezeték, azóta a szobák erősen nedvesek s az első szoba padlózata alól 
néha víz is fakad fel.

9. Új-utca.

A íz. sz. ház előtt az utcai úttestből víz fakad fel. A  14. sz. ház 
előtt is van kisebb víz-felfakadás.

A 9. sz. ház szobái időszakonként vizesek.

10. Imaház-utca.

A zsidótemplom mögötti, 8— 10 m. magas part egy része e hó 12-én 
lesuvadt. Kb. 6— 8 m hosszúságban és kb. 2— 3 m szélességben vált le 
a part. A  magas part alsó része hárshegyi homokkő, a felső része pedig 
laza, porhanyó, kiscelli agyag. A  vízzel teli felső agyagréteg egy részlete 
suvadt le a zsidótemplom felé.

*

A fenti adatokból azt a szembetűnő jelenséget is észrevehetjük, hogy 
a Szenttamáshegyen jelentkező víz-felfakadások már a tavalyi esztendő 
óta is megszaporodtak. Ugyanis, ha a Schréter-féle tavalyi összeállítással 
összehasonlítjuk az idei adatak számát, azonnal észrevehető, hogy ottlé
temkor a tavalyinál jóval több helyről lehetett víz-felfakadásokat fel
jegyezni. Ezt a jelenséget különben Schréter dr. már tavaly előre jelezte, 

.tekintettel az időközben nyert csapadék tavalyelőttinél nagyobb mennyi
ségére. Az idei vízfelfakadások száma is nagyobb, meg a vízmennyiségé 
is, a tavalyihoz képest.

III. A vízfakadások eredete.

Az előbbi fejezetben felsorolt adatokból az is kitűnik, hogy alig van 
az egész Szenttamáshegyen olyan ház, melynek a pincéjében, vagy a 
pöcegödrében, avagy a szobáiban vízfakadásokat ne észlelhetnénk. Csak a 
Hegytető-utca egészen, azután az Üj-utca, meg a Bajnok-utca egyes részei 
mentesek a vízfakadásoktól, de ezeknek az utcáknak is csak azon szaka
szai, amelyek már fent vannak a Szenttamáshegv legmagasabb részén.



ESZTERGOM 1761

A  feltörő víz eredetét többfélekép magyarázták, különösen a laikus 
lakosság. Az ottani háztulajdonosok s lakosok majdnem kivétel nélkül azt 
állították, hogy a házaikban jelentkező víz csak azóta van meg, vagy 
legalább is azóta nagyobb mennyiségű, amióta a vízvezetéki hálózatot az 
ottani utcákban is elkészítették. Szerintük a szóbanforgó vizek a vízveze
téki csövek csőrepedéseikor kerültek a pincékbe, szobákba s az utcákon is 
ez a víz tör elő.

A  második feltevés szerint a szenttamáshegyi vizek azokból a forrá
sokból táplálkoznak, amelyek a Szenttamáshegy D N y-i lábánál, a Mala- 
forráscsoportjában fakadnak fel.

A  harmadik feltevés szerint közönséges talajvíz a szenttamáshegyi, 
felfakadó víz. Ennek a kérdésnek végleges eldöntése végett mélyesztettem 
le a 2 i kutatófúrást, a Szenttamáshegy különböző pontján.

Az i. sz. fúrás az Attila-utca 2 1. sz. háza előtt létesült. Mélysége 
5.75 m. Az itt átfúrt rétegsor a következő: o—0.80 — feltöltött utcarész;
0.80— 1.00 =  homokos sárga agyag; 1.00— i.xo m =  ugyanaz, kisebb 
tégladarabokkal; x.io— 1.80 m =  laza sárga agyag; 1.80— 3.00 m =  
barna agyag; 3.00—4.00 m =  sárga agyag; 4.00—4.70 m =  kissé ned
ves sárga agyag;4-70— 5.50 m =  homokos sárgya agyag; j . j o — 5.75 
m =  hárshegyi homokkő.

A  4.70— j . j o  m mélységben talajvíz van. 1933 V. 2-án annak hő
mérséklete 13 .3 ° C  volt, 20° C külső hőmérséklet mellett. A  fúrás vége 
előtt van 2 m távolságnyira a Lépcső-utca 18. sz. ház pincéjének a feneke, 
ahonnan ugyanaz a talajvíz fakad fel, mint amit az 1. sz. fúrásban kap
tam.

A  2. sz. fúrás az Attila-utca 19. sz. ház előtt van. Mélysége j.20 m. 
Rétegsora a következő: 0.00— 1.30 m — barnássárga agyag; 1.30—4 .1J  
m =  sárga agyag; 4.1 j —4.70 m =  nedves sárga agyag; 4.70—4.80 m — 
vörhenyes sárga homokos agyag gipsz kristályokkal, szóda ki virágzással;
4.80— j.20 m =  hárshegyi homokkő. Ebben a fúrásban talajvíz nem 
jelentkezett.

A  3. sz. fúrás az Attila-u. í j .  sz. ház előtt létesült. Mélysége 6.^5 
m. Rétegsora: 0.00— 4.10 m =  zöldessárga agyag; 4 .10—4.20 m =• 
kissé homokos, zöldessárga agyag; 4.20—4.30 m =  sárga, homokos 
agyag; 4-3°— 5-5° m =  sárga agyag; j . j o — ú.jo m =  sárga agyag;
6 .jo— 6.6j  m =  agyagos sárga homok.

Talajvíz a 4 .10— 6.jo m mélységben jelentkezett A  víz hőmérsék
lete 1933. V. j-én, 2 i °  C külső hőmérséklet mellett 12 .i °  C  volt.

A  4. sz. fúrás az Attila-utca 1 1 .  sz. ház előtt van. Mélysége 10 m. 
Rétegsora: 0.00—0.30 m =  szürke homok; 0.30— 1.20 m =  szürkés
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barna, kissé homokos agyag; 1.20— 1.60 m =  barna homokos agyag;
1.60—  3.00 m =  zöldessárga agyag; 3.00— 4.80 m — sárga agyag; 4.80— 
3.60 m =  homokos sárga agyag; 5.60— 8.20 m =  sárga agyag; 8.20—
9.00 m =  kissé homokos sárga agyag; 9.00— 9.60 m — sárga agyag;
9.60—  10.80 m =  világossárga agyag.

Talajvíz a 4.80— 5.60 és a 8.20— 9.00 m mélységben volt.
Az 3. sz. fúrás az Attila-u. 7. sz. ház előtt van. Mélysége 7.50 m. 

Rétegsora: 0.00— 0.50 m =  feltöltés; 0.50—4.10 m =  barnássárga, ned
ves agyag; 4 .10—4.90 m =  kissé homokos, sárga agyag; 4.90— 6.40 m 
=  sárga agyag; 6.40— 6.60 m =  sötétbarna agyag; 6.60—6.70 m zöldes
sárga agyag; 6.70— 6.80 m =  zöld agyag; 6.80— 7 .so m — barnássárga 
agyag. Talajvíz a 4 .10—4.90 m mélységben volt.

A  6. sz. fúrás az Attila-u. 2. sz. ház előtt van. Mélysége 4.30 m. 
Rétegsora: o— 1.00 m =  barnássárga agyag; 1.00— 2.80 m =  sárga
agyag; 2.80— 3.00 m =  barnássárga agyag; 3.00— 3.10 m =  kék agyag;
3 .10 — 3.40 m =  barnássárga, nedves agyag; 3.40—4.30 m =  kék agyag. 
Talajvíz nem volt a fúrásban.

A  7. sz. fúrás a Kápolna-u. 20. sz. ház előtt, a 6. sz.-tól csak 
8 m távolságnyira van. Mélysége 5.80 m. Rétegsora: o— 0.40 m =  zöl
dessárga agyag; 0.40— 1.20 m =  barnássárga agyag; 1.20— 2.20 m =  
sárga agyag; 2.20— 2.50 m =  zöldessárga, homokos agyag; 2.50— 3.20 
m =  sárga agyag; 3.20— 4.10 m =  sárga agyag; 4 .10—4.50 m =  kék 
agyag; 4.50—4.90 m =  sárga agyag; 4.90— 5.00 m =  kék agyag; 3.00-—
5.30 m =  kékessárga, tarka agyag; 5.30— 5.60 m =  kékesszürke agyag;
3.60—  5.80 m =  kék agyag. Talajvíz a 2.20— 2.50 és az 3.30— 5.60 m 
mélységben volt.

A 8. sz- fúrás a Szenttamás-utca 13. sz. ház előtt van. Mély
sége 2.60 m. Rétegsora : o— 1.20 m; 1.20— 1.60 m — barna agyag;
1.60—  2.20 m =  homokos barna agyag; 2.20— 2.30 m =  barna agyag;
2.30— 2.60 m =  kék agyag. Talajvíz az 1.60— 2.20 m mélységben je
lentkezett.

A  9. sz. fúrás a Szenttamás-utca 9. sz. ház előtt van. Mélysége 
5.10 m. Rétegsora: o— 1.80 m =  feltöltés; 1.80— 5.00 m =  kissé homo
kos sárga agyag; 5.00— 3.10 m =  hárshegyi homokkő. Talajvíz ebben 
a fúrásban nem volt.

A  10. sz. fúrás a Könyök-utca 6. sz. ház előtt van. Mélysége 10.20 
m. Rétegsora: o— i.ro  m =  barnássárga agyag; r .io — 3.60 m =  sárga
agyag; 3.60— 3.90 m =  kissé homokos sárga agyag; 3.90— 8.20 =  sárga 
agyag; 8.20— 8.40 m =  barna agyag; 8.40— 8.80 m =  sárga agyag;
8.80— 10.20 m =  sárga agyag. Talajvíz volt az 3.60— 3.90 m mélység
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ben. A fúrásban levő talajvíz hőfoka 1933. V. 8-án, xo° C  külső hő
mérséklet mellett, 12 .5° C volt.

A u .  sz. fúrás a Bajnok-utca és az Üj-utca találkozásánál van. 
Mélysége 7.90 m. Rétegsora: o— 0.30 m =  homokos sárga agyag; 0.30— 
4-jo m =  zöldessárga agyag; 4.50— 6.90 m =  sárga agyag; 6.90—7.30 
m =  kissé homokos, sárga agyag; 7.30— 7.90 m =  kék agyag. Talajvíz 
a 6.90—7.30 m mélységben volt.

A  12. sz. fúrás az Akácfa-utca 19. sz. ház előtt van. Mélysége
6.00 m. Rétegsora: o— 1.30 m =  sárga agyag; 1.30— 1.90 m =  barnás
sárga agyag; 1.90— 2.00 m =  meszes, homokkőszerű kemény kőzet;
2.00— 3.10 m =  homokos, barnássárga agyag; 3.10— 3.70 m =  sárga 
agyag; 3.70—4.00 m =  barnássárga agyag; 4.00— j.40 m =  sárga agyag;
5.40— 6.00 m =  homokos, kék agyag. Talajvíz a 3.10— 3.70 és a 4.00—
5.40 m mélységben jelentkezett.

A  13. sz. fúrás a Lépcső-utca 9. sz. ház előtt van. Mélysége 6.jo 
m. Rétegsora: o— 1.00 m =  zöldessárga agyag; 1.00— 3.20 m =  barna 
agyag; 3.20—4.00 =  agyagos, sárga homok; 4.00—4.20 m =  sárga mész- 
márga; 4.20— 5.20 m =  zöldessárga, ,kissé homokos agyag; j.20—6.00 
m =  zöldessárga agyag; 6.00— 6.30 m =  kissé homokos, sárga agyag. 
Talajvíz a 6.00— 6.30 m mélységben volt.

A  14. sz. fúrás az Akácfa-utca és a Bajnok-utca sarkán van. Mély
sége 5.30 m. Rétegsora: o— 1.30 m =  sárgásbarna agyag; 1.30— 2.10 m 
=  sárga agyag; 2 .10— 2.60 m =  kissé agyagos, barna homok; 2.60— 
2.90 m =  barnássárga, homokos agyag; 2.90— 3.70 m =  sárga, agyagos 
homok; 3.70— 5.30 m =  kék agyag. Talajvíz ebben a fúrásban a 2.90— 
3.70 m mélységben volt.

A 15. sz. fúrás az Akácfa-utca és a Kálvária-utca találkozásánál, 
az Akácfa-utca 9. sz. ház előtt van. Mélysége 7.00 m. Rétegsora: o—
1.40 m =  feltöltés; 1.40— 2.40 m — sárga agyag; 2.40— 3.20 m =  élénk
sárga .agyag; 3.20—4.60 m =  sárga agyag; 4.60— 5.00 m =  homokos, 
sárga agyag; 5.00— 6.40 m =  élénksárga, homokos agyag; 6.40— 6.80 m 
=  zöldessárga agyag; 6.80— 7.00 m =  kék agyag. A  talajvíz a 4.60—
6.40 m mélységben jelentkezett. Ennek hőmérséklete n . i °  C volt 1933
V. 16-án, 17 0 C külső hőmérséklet mellett.

A 16. sz. fúrás a Hegytető-utca 2. sz. ház előtt van. Mélysége 4.40 
m. Rétegsora: o— 1.40 m =  feltöltött rész; 1.40— 4.20 m =  sárga, ned
ves agyag; 4.20—4.40 m =  hárshegyi homokkő. Ebben a fúrásban talaj
víz nem volt.

A  17. sz. fúrás az Új-utca 5. és 4. sz. ház előtt van. Mélysége 5.00 
m. Rétegsora: o— 3.00 m =  sárga agyag; 3.00— 3.50 m =  sárga, nedves
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agyag; 3.50— 3.90 m =  sárga agyag; 3.90— 5.00 m =  barnássárga agyag. 
Talajvíz a 3.50— 3.90 m mélységben volt.

A  18. sz. fúrás a Kálvária-utca 15. sz. ház előtt van. Mélysége 
7.80 m. Rétegsora: o— 0.20 m =  feltöltés; 0.20— 0.80 m =  barnássárga 
agyag; 0.80— 1.30 m =  sárga agyag; 1.30— 1.50 m=sárgásbarna agyag;
i . jo— 2.30 m — sárga agyag; 2.30— 7.60 m =  sárga agyag; 7.60—7.80 
m =  hárshegyi homokkő. Talajvizet nem talált a fúró.

A  19. sz. fúrás az Új-utca 12. sz. ház előtt van. Mélysége 7.50 m. 
Rétegsora: o— 0.60 m =  barna agyag; 0.60—4.50 m =  sárga agyag;
4.50—7.10  m — kissé homokos, sárga agyag; 7 .10—7.50 m =  kék agyag. 
Talajvizet itt 4.50— 7.10 m mélységben találtam.

A  20. sz. fúrás a Téglaház-utca és a Basa-utca találkozásánál van. 
Mélysége 6.60 m. Rétegsora: o— 2.00 m =  kissé húmuszos, szürke vá
lyog; 2.00— 2.50 m =  löszszerű, meszes, agyagos homok; 2.50— 3.80 m 
=  meszes, finom, sárga homok. 3.80—4.80 m =  sárga homok; 4.80—
3.00 m =  durvább, sárga homok; 5.00— 6.60 m =  sárga homok. Ebben 
a fúrásban a talajvíz 4.80— 5.00 m mélység között jelentkezett.

A  2 1. sz. fúrás a Kálvária-utca n .  sz. ház előtt van. Mélysége
4.00 m. Rétegsora: o—o.jo m =  feltöltés, erősen nedves; 0.50— 1.30 m 
— barnás sárga, még nedves agyag; 1.30—4.00 kissé homokos, sárga 
agyag. Talajvíz nem volt a fúrásban.

A  21 kutatófúrás adataiból világosan kitűnik, hogy a Szenttamás
hegy házaiban, pincéiben stb. felfakadó víz legnagyobbrészt olyan talaj
víz, amely a hegyen lehulló csapadékvízből táplálkozik. A 2., 6., 9., 16.,
18. és 2 i. sz. fúrás nem talált talajvízre, a többi különböző mélységben 
tárta azt fel. A  kutatófúrásokból az is kitűnik, hogy a talajvizet ma
gába záró rétegek a középső oligocénkorú kiscelli agyaghoz tartoznak, 
mely utóbbi alsó oligocénkorú hárshegyi homokkőre települt. Ebből a. 
homokkőből épült fel a hegy D Ny-i, meredek oldala, a fürdőszálloda 
felett s a zsidótemplom előtti magas fal alsó része is ebből áll. A  hárs
hegyi homokkő padosán elváló s alsó tagozatában durvább szemű, ke
ményebb, összeállóbb, felső tagozatában pedig egyes padjai laza össze- 
tartásúak. Rétegei 8— i2°-os hajlással ÉK-re dőlnek.

Erre a homokkő képződményre települt a kiscelli agyag rétegcso
portjába tartozó az az agyag, homokos agyag és agyagos homokból álló 
rétegsor, amely a szenttamáshegyi talajvizet is magába zárja. A  Szent
tamáshegy legmagasabbra emelkedett részét már ez az agyagos sorozat 
építi fel. A  16. sz. fúrásban már 4.20 m vastag, holott ez a fúrás a 
hegy D N y-i meredek falában felszínre került hárshegyi homokkő-pa
doktól, ahol azok mintegy 140— 145 m t. sz. f. magasságig érnek fék
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aiig van 20 m távolságnyira. ÉK  felé az agyagos tag mindjobban meg
vastagszik s a hegy DK-i oldalán, az Új-utcától K-re, a fúrók mar 
nem tudták átütni. ÉK  felé való megvastagodása egyrészt 10— i2°-os 
dőlésének következménye, másrészt feltehető, hogy az É N y—D K-i csa- 
pású vetődések mind lejjebb és lejjebb süllyesztik az agyagos kom
plexust É K  felé s ennek következtében is, ebbe az irányba mindinkább 
kivastagszik a kiscelli agyag.

A Szenttamáshegy hárshegyi homokkövére települt kiscelli agyag 
sárga, laza, kissé mindig homokos agyagrétegből áll. Ez a sárga agyag
réteg adja a Szenttamáshegy K  felé néző oldalának felszínét minde
nütt s ez foglalja magába a talajvizet vezető homokos agyagréteget is. 
A  hegy tetején, meg a hegy K-i oldalán, kb. az Űj-utca és a Könyök
utca É N y—DK-i irányában haladó vonaláig, közvetlenül a hárshegyi 
homokkőre települt, A  130.95 m t. sz. f. magasságban kezdődő, 1. sz. 
fúrásban 125.45, a 130.95 m t. sz. f. magasságban kezdődő, 2. sz. fúrás
ban 429.29, a 118.58 m t. sz. f. magasságban kezdődő, 9. sz. fúrásban 
113 .58 , a 149.96 m |t. sz. f. magasságban kezdődő, 16. sz. fúrásban 145, 
a 141.90 m t. sz. f. magasságban kezdődő, 18. sz. fúrásban pedig 134 m 
t. sz. f. magasságban érte el a fúró a hegy ezen részén a hárshegyi 
homokkövet.

Az Új-utca és Könyök-utca vonalától K-re eső hegyrészen a kis
celli agyagot képviselő sárga agyag lefelé átmegy kék agyagba. Ponto
sabban nem tudtam eldönteni, de valószínű, hogy a Szenttamáshegy ezen 
részén is ugyanolyan a kiscelli agyag kifejlődése, mint pl. a budai 
keserűvizes területen, ahol annak felső része szintén sárgaszínű, ellen
tétben kékszínű alsórészével s a felső része nem más, mint oxidációs 
folyamatok által átalakult, sárgaszínűre festődött, kék agyag. Az ere
deti színében megmaradt mélyebb részét, a kék agyagot, a 128.43 m t- 
sz. f. magasságban kezdődő, 6. sz. fúrás 125, a 128.70 m t. sz. f. ma
gasságban kezdődő, 7. sz. fúrás 123, a 123.65 m t. sz. f. magasság
ban kezdődő, 8. sz. fúrás 12 1, a 146.63 m t. sz. f. magasságban 
kezdődő, 1 1 .  sz. fúrás 139, a 138.02 pi t. sz. f. magasságban kezdődő
12. sz. fúrás 132, a 134.19  m t. sz. f. magasságban kezdődő, 14. sz. fú
rás 130, a 134.60 m t. sz. ,f. magasságban kezdődő, 15. sz. fúrás 127, 
a 138.60 m t. sz. f. magasságban kezdődő 19. sz. fúrás pedig 13 1  m 
t. sz. f. magasságban érte el.

De amíg a Szenttamáshegy K-i oldalában fellépő kék agyagréteg víz
záró rétegként szerepel, felső, vízvezető, sárga agyagos részével szemben, 
addig az Új-utca—Könyök-utcától Ny-ra eső hegyrészen, a magaslati 
részeket beborító, ugyanennek a sárga agyagnak fekvője, a hárshegyi ho
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mokkő, már nem vízzáró. A  hárshegyi homokkő rétegei ugyanis É N y— 
D K-i s É K —D N y-i irányban erősen össze vannak repedezve. A  fürdő
szálloda fölött emelkedő meredek falban a homokkőnek ez az összerepede- 
zettsége igen jól látszik. Ilyen módon az a csapadékvíz, amely a Szent
tamáshegy tetejét alkotó plató laza, sárga agyagjába beszivárog, elérve a 
hárshegyi homokkövet, csak részben folyik le ennek É K  felé tartó fel
színének lejtőjén, mert a csapadékvíz egy része bekerül a hárshegyi 
homokkő repedéseibe s annak egy része a Ferenc József-úti házak pincé
jében tör elő.

A felső agyagrétegbe bejutott csapadékvíz legnagyobb része azon
ban a Szenttamáshegy K -i oldalán szivárog lefelé, mint talajvíz. Amíg a 
hárshegyi homokkő a vizet összegyűjtő felső réteg fekvője, addig a talaj
víz le is ad magából valamit ,a homokkőbe, de amint a talajvíz a hegy 
természetes K-i lejtőit követve, elér a kiscelli agyagrétegkomplexusnak 
már kék agyagból álló felszínére, ott azon, mint impermeábilis rétegen 
megáll, abba alig ad már le magából valamit. Ahol a kék agyag felszíne 
vápát alkot, ott a talajvíz nyugalomban van s nagyobb mennyiségben 
összegyűlhet s ahol a kék agyag felszíne valamely irányban lejt, a lejtés 
szögéhez mérten, lassabban, vagy gyorsabban folyik le rajta a talajvíz.

A  mellékelt térkép egyik oleátáján a taíajvízszint, a másik oleátáján 
pedig a záróréteg felszíntől számított mélységi adatai is fel vannak 
tüntetve, méterekben kifejezve. A térkép ez adataiból kitűnik, hogy a 
Szenttamáshegy talajvizét vezető homokos agyagréteg, a felszíntől szá
mítva, legmélyebbre a n .  sz. fúrás körül került. Mintha a 13 ., 1 1 . ,  4., 5. 
és 10. sz. fúrások területén a talajvíz egy kisebb medencét alkotna az 
altalajban s a x i. sz. fúrásnál fenne a közepetája. Azonban, ha a fenti 
fúrásokkal feltárt e talajvízmedence zárórétegének magassági adatait 
vesszük tekintetbe, akkor látjuk, hogy a 139.33 m sz- f* magasságú, 1 1 .  
sz. fúrás, a 139.42 m t. sz. f. magasságú, 13 . sz. fúrás, a 12 1.30  m t. sz. 
f. magasságú, 4. sz. fúrás, a 120.64 m t. sz. f. magasságú, 5. sz. fúrás és 
a 127.23 m t. sz. f. magasságú, xo. sz. fúrás zárórétegének felszíne éppen 
a i i .  és a 13. sz. fúrás, tehát a medence közepetáján elhelyezkedő kér 
fúrástól lejt a 4. és az s. sz. fúrások felé. Tehát követi a hegy felszíné
nek természetes lejtőjét.

A  talajvízfakadás nem is okoz sehol annyi bajt a Szenttamáshegyen, 
mint éppen a 3., a 4. és az s- sz. fúrások környékén, az Attila-utca 1 — 13. 
számú házai között.

A  talajvíz kék agyag zárórétege a 6. sz. fúrásnál majdnem a fel
színre kiér. E  fúrástól ÉK-re, a Pere-utcában a házak már a kék agyagra 
épültek s ezen a városrészen nincs is baj a talajvízzel.
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A  12. és a í j .  sz. fúrásokban a talajvíz nagy erővel, hirtelen szállt 
fel a csőbe, úgy látszik, ezen a részen van a talajvíz a legerősebb hidrosz
tatikai nyomás alatt. Ezt abból is .lehet következtetni, hogy az Akácfa
utca s a Kálvária-utca sarkán telepített fúrás környékén a talajvíz több 
méter hosszúságban fakadt fel a partoldalban.

A  .talajvíz szintjének s zárórétegének mélységi adatait összehason
lítva a felszíni magasságot jelző görbékkel, látjuk, hogy a talajvíz a 
Szenttamáshegyen is nagyjában követi a felszín domborzatát. Amerre a 
domborzat lejt, abban az irányban a talajvíznek is esése van s egyedül a 
felszínnel nagyjában megegyezően haladó vízvezető réteg helyzete sza
bályozza a talajvíz elhelyezkedését. A fúrási szelvényekből egyáltalán 
nem lehetett kimutatni a hegyet ,ÉNy—D K-i és az erre merőleges irányú, 
feltételezhető törési vonalakat, illetve nincs semmi adat arra nézve, hogy 
ezek valamikép a talajvíz elhelyezkedését vagy mozgási irányát befolyá
solnák.

Ha már tudjuk azt, hogy a Szenttamáshegyen lépten-nyomon fel
fakadó vizek a talajvíznek tulajdoníthatók, akkor — természetesen — 
egyenesen elejthetők azok a feltevések is, amelyek szerint a szenttamás
hegyi fakadó vizek esetleg a hegy D Ny-i lábánál feltörő Mala forrás- 
csoport vizeivel volnának összefüggésben, illetve, hogy p. vízvezetéki 
hálózatból kerültek volna bele a talajba, csőrepedés és egyéb hiba 
folytán.

A  vízvezetéki hálózat csőrepedései s csövezetének egyéb hibái a 
szenttamáshegyi fakadó vizeket ugyan meg-megszaporíthatják, időközön- 
kint s helyenkint, de ez a vízszaporulat csak lokális vízfelakadásokat s 
bajokat idézhet elő. A  2 1. sz. fúrást a Kálvária-utca olyan részén létesí
tettem, ahol az úttest közepén a kövezet be volt horpadva s ugyanott 
erősebb vízszivárgás volt észlelhető. Az ott átfúrt rétegsornak csak a leg
felső rétegei voltak átnedvesedve kb. addig a mélységig, ameddig a víz
vezetéki csövek is leérnek s a fúrással átütött, alsóbb rétegek teljesen szá- 
razak voltak. Ezen a részen nem a vízvezető réteg feje ér a felszínre, 
hogy abból gyenge forrásként egyszerűen kiszivároghatna a talajvíz, 
hanem csőrepedés folytán előállott vízfakadással volt ott dolgom. 
Hasonló vízfakadásokat a Szenttamáshegyen több helyen láttam. Ezek
nek — legalább is egy része — valószínűleg szintén csórepedés által áll
hatott elő.

Tetemes mértékben megnövelik a Szenttamáshegy talajvizét azok a 
szennyvizek is, amelyeket az ottani lakosság minden további nélkül az 
utcára vezet ki. A  szenttamáshegyi utcák legnagyobb részén az úttest 
durva kövekkel van kikövezve. Ezek közeibe a reájuk került szennyvíz
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könnyen bejuthat s könnyen leszivároghat a felső laza talajba. Az ottani 
utcák közepén vezető kis, nyilt csatornafélékben a szennyvizek állan
dóan folynak lefelé s talajba való beszivárgásuk is állandó. Ezeket a 
jelenségeket azért is megemlítem, mert ellenük védekezni kell, mielőtt a 
talajvizek elvezetéséről gondoskodás történnék. Ez a védekezési mód 
abból is állhatna, hogy az utcák közepén végigfutó, sekély csatornaárkot 
olyan terméskőből kifaragott csatornaanyaggal kellene elkészíteni, amely 
nem eresztené át magán a vizet. Cementtel való beeresztés nem sokat 
érne, mert azt a keserűsós víz egy-kettőre tönkretenné.

A  szenttamáshegyi lakásokban, pincékben, pöcegödrökben s úttest
részeken felfakadó talajvizek nagyrésze a hegytető fennsíkszerű, kisebb 
kiszélesedésén, platóján jut be a talajba, mint csapadékvíz, amihez a 
hegy oldalára leesett csapadék talajba beszivárgott része is hozzájárul. 
Ez a víz azután már mint talajvíz, a hegy lejtőin folyik lefelé s ahol 
vezető rétegét valahol, valami módon megszakították, átvágták, ott for
rás alakjában jön ki a felszínre.

A  szenttamáshegyi utcák, amint azt már említettem, lépcsőzetesen 
haladnak a hegy oldalain s a házak is lépcsőzetesen következnek egymás 
alatt. A legtöbb ház végében pince is van s rendesen ezekben üt fel a 
talajvíz. Ahol ezek elérik a talajvíz szintjét, ott feljön a talajvíz. 
Hasonló az eset azoknál a házaknál is, ahol a ház valamelyik fala neki
támaszkodik a hegyoldal meredekre levágott falának. H a ez a bevágás 
véletlenül eléri a talajvízszintjét, akkor a talajvíz bekerülhet a ház szo
báiba is, tekintve azt, hogy a házak nagyrésze vályogfalú. Az Attila-utcai 
í — r j.  számú házak közén figyelhetjük meg legjobban a fent vázoltakat. 
Az itteni pincék felnyúlnak a Könyök-utca útteste és udvarai alá. A 
könyök-utcai io. sz. fúrás vizetlevezető, laza agyagrétege az az anyag, 
amely az Attila-utca 9. és 1 1 .  számú házak pincéjébe beomlott s amely 
azokba a talajvizet bevezeti. De így van ez a többi pincében, házakban 
s pöcegödrökben is. IV.

IV. A talajvíz-fakadások s talajomlások elleni védekezés.

A  Szenttamáshegyen a talajvíz-fakadásokat teljesen megszüntetni 
nem lehet, mert az ottani talajvíz is a csapadékmennyiség függvénye. 
Lehetnek rendkívüli esztendők, mint amilyen pl. az 1929— 30. évi ke
mény és nagy csapadéké tél is volt, aminek későbbi hatását, a legerő
sebb mértékű talajvízfelfakadásokat még az olyan száraz pincék és lakó
szobák is megérezték, ahol se előtte, se utána, emberemlékezet óta talaj- 
vízfelszivárgást nem észleltek.
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Az ilyen időszakokban, nagymértékben megnövekedett talajvíz- 
felfakadások ellen éppen a Szenttamáshegyen védekezni nagyon bajos 
dolog volna. A hegy oldalán annyi a mesterséges feltárás, bevágás, le
nyesett meredek fal, jóformán ahány ház s itt legfeljebb arról lehet szó, 
hogy a mindenkori talajvíz nívóját kisebb-nagyobb mértékben alább 
szállíthatjuk s ezzel az eljárással — esetleg — a további vízfakadásokat 
nagymértékben csökkenthetjük s — esetleg — több helyen véglegesen 
meg is szüntethetjük.

Ebből a célból olyan csatornahálózatot kellene készíteni, amelybe 
a talajvíz beszivároghasson s amelyből azt ki is lehessen vezetni. A mellé
kelt térképen vastag vonalakkal jelöltem meg ennek a tervezett csatorna- 
hálózatnak a helyeit. E  szerint annak egyik kiindulási pontja a Kálvá
ria-utca i i .  sz. ház előtt volna 140 m t. sz. f. magasságban, az úttest 
közepén ott, ahol a már meglevő vízvezetéki csőhálózatot miatta meg
bolygatni nem kellene. Ez a csatorna innen tovább haladna az Akácfa
utca és Kálvária-utca sarkáig. Itt két ágra szakadna. Maga a főcsatorna 
tovább folytatódnék az Akácfa-utcán végig, az Akácfa-utca—Kálvária
utca sarkán kiinduló mellékága pedig leszolgálna a Basa-utca felé s az 
Akácfa-utca 2. sz. ház előtt végződnék, kb. 130.60 m t. sz. f. magasság
ban. A  Basa-utca felé tartó e mellékágát kellene kidolgozni olyan 
módon, hogy abból a talajvíz a Basa-utca, Batthyány-utca természetes 
lejtőjén lefolyhasson.

A főcsatorna végighaladna az Akácfa-utcán s az Attila-utca 1. sz. 
háznál befordulna az Attila-utcába s ott a Könyök-utca és Attila-utca 
találkozásánál végződnék. Egyik mellékága volna az a csatornadarab, 
amely a 7. sz. fúrás helyétől indulna ki s a Szenttamás-utca 14. sz. háza 
előtt végződnék s beletorkollanék az úttest baloldalán futó, már meg
lévő, nyitott csatornába. Ezt a mellékágat a Szenttamás-utca 3. sz. ház 
előtti kis köztéren kötnék össze az akácfa- és Attila-utcai főcsatornával.

Szükség esetén el lehetne még készíteni azt a csatornát is, amely a 
Lépcső-utca 3. sz. ház előtti kis térről indulna ki s innen levezetne az 
Attila-utca és Lépcső-utca sarkáig s még egy kissé az Attila-utcába is 
behatolna, a 2 1. sz. házig. Ennek a csatornának vízkivezető nyílása a 
Lépcső-utca lépcsősen kiképzett, felső kezdeténél lenne. Végül még 
szóba jöhetne a Könyök-utcán, a 1 1 .  sz. fúrástól, a Könyök-utcának az 
Attila-utcával való egyesülési pontjáig fektetendő csatornaág is.

Ezzel a csatornahálózattal a Szenttamáshegyen annyi bajt, kárt 
okozó talajvíz szintjét oly nagy mértékűre le lehetne csökkenteni, hogy 
az többé nagyobb károkat nem okozhatna.
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A csatornahálózatot úgy kell elkészíteni, hogy annak feneke min
denütt a talajvíz zárórétege legyen, de viszont mindenütt meg legyen a 
víz levezetéséhez szükségelt fenék-esése is. Nem drága, beboltozott csa
tornahálózatra gondolok a jelen esetben. A  csatorna maga egy olyan 
mély árok volna, amely átvágná a vízvezető réteget s feneke a záró
réteg lenne. A  csatornát addig a magasságig, ameddig a vízvezető réteg 
felső szintje tart, nagy, durva kövekkel kellene telerakni, hogy ezek kö
zött az összegyűlendő talajvíz lefolyhasson és elfolyhasson. A  durva 
kőrétegre aztán jöhetne kavicsborítás abból a célból, hogy a talajvíz ál
talam mért és feltüntetett (1. a térkép hydroisohypsa vonalait) . felső 
szintje, ha csapadékosabb időben még magasabbra kerülne, a talajvíz 
akkor is bekerülhessen a csatornába. A  kavicsra aztán jöhetne szívós, 
képlékeny agyagdöngölés s végül az utcai kövezés.

Ha az egész csatornahálózat kiépítésének költségeivel nem bírna 
egyszerre Esztergom város, végső szükségből a Kálvária-utöa és Akácfa
utca találkozásánál kell elkészíteni egy-egy rövidebb ágat a tervezett 
csatornahálózatból a Basa-utca felé kivezető nyílással s az Attila-utca, 
Könyök-utca sarkától kiindulólag egy darabot. Ezeken a hegyrészeken 
vannak ugyanis a legerősebb vízfeltörések s itt állandóak is azok.

A  talajcsuszamlások, omlások szerves összefüggésben vannak a 
talajvízzel. H a ennek nívóját a tervezett csatornázással alább szállítjuk, 
az omlások és a talajcsuszamlások is erős mértékben lecsökkennek. 
Véglegesen azonban ezeket se lehet megszüntetni a Szenttamáshegyen. 
A kiscelli agyag felső sárga agyagrésze erősen laza összeállású, abba 
a csapadék s egyéb vizek mindig könnyen bejuthatnak s ha zárórétegük 
az impermeábilis (vízhatlan) kék agyag s ha ennek valamely irányban 
esése, lejtése van, a rajta végigfutó talajvíz annak felszínét sikamlóssá 
teszi s részben lecsúsztathatja róla a sárga agyagréteg egyes darabjait is, 
részben a sárga agyagos részben jelenlevő talajvíz annak súrlódási ener
giáját meggyengíti, az agyagot folyékonnyá teszi s az karéjos darabok
ban leválva, a kék agyagfelszínről lefolyik, lesuvad.

Természetesen, ha a talajvíz mennyiségét és állandóságát a csatorná
zással leapasztjuk, illetve megakasztjuk, akkor a csúszamlások is rit
kábban fordulhatnak elő. összefoglalva: i. az utcák úttestén végig
folyó szennyvizek levezetésére szolgáló nyílt csatornákat megfelelő 
módon burkolják, béleljék ki, hogy azokból víz ne kerülhessen be a 
talajba, 2. készítsék el az ajánlott csatornahálózatot s akkor a Szent
tamáshegyen levő talajvízfakadások s talajomlások számát is kis mér
tékűre csökkentik
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Geologische Karte des Szenttamáshegy bei Esztergom.
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