
FÖLDCSUSZAMLÁS BÉKÁSMEGYER HATÁRÁBAN.

V i g h  G y u l a  dr. és néhai R a k u s z  G y u l a  d r .-tói. ■

(2 táblamellékilettel és 13 szövegábrával.)

Az 1930. és 1931. évek telének és tavaszának szokatlanul bő csapa
déka az ország legkülönbözőbb helyein, ahol a lejtőket agyagos képződ
mények alkotják, kisebb-nagyobb méretű földcsuszamlásokat okozott. 
Régi, behegedt sebek szakadtak fel újra, benőtt, elmosódott felszínű, rég 
lesúvadt és megállapodottnak látszó lejtőrészek indultak meg újból, 
megnagyobbítva nemcsak a megmozdult föld tömegét és a csúszó terület 
kiterjedését, hanem megsokszorozva a gazdasági, az anyagi kárt is, amit 
virágzó gyümölcsösök, szőlők elpusztításával, lakóházak összedöntésével 
okozott.

Ilyen hatalmas méretű földcsuszamlás történt — többek között — 
Budapest közvetlen közelében, a pestmegyei Békásmegyer község hatá
rában fekvő Katlanvölgyben is. Gadaságilag igen nagy károkat okozott. 
Egyes parcellák a rajtuk lévő szőlővel, virágzó gyümölcsfákkal együtt 
az alattuk fekvőkre csúsztak,1 eltemetvén annak minden ültetvényét, 
öreg gyümölcsfák szakadtak két-, három-, sőt négyfelé, mások ismét a 
keletkezett mélyedésekbe csúszva, koronájukkal együtt a csúszó, össze
torlódó földár alá kerültek. Mint földtani jelenség azonban igen érdekes 
és a földcsuszamlások egyik ritkább fajának, a földfolyásnak típusos 
példája, ahol a fölázott, összeszakadozott, mozgásban lévő föld a jég
árhoz hasonlóan folyik a szakadás meredek partjai között, (x. ábra.)

1 Időközben a m. kir. állami földmérés 1034-ben Békásmegyer községben új, 
részletes felmérést hajtott végre. A felmérést a bp-i 9. földmérési felügyelőség részé
ről L á n y i D e z s ő  mérnök végezte, aki természetesen újból felmérte a megcsúszott 
földrészletek birtokhatárait is és — eléggé nem dicsérhető módon — a felmérés 
eredményeit közölte is: A Békásmegyer községi földcsuszamlás .(a Magyar Mérnök- 
és Építész-Egylet Közlönye 193S. febr. 6-i LX X II. kötet, 5—6. számában megjelent) 
közleményében.
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1. ábra. — Figur 1.

A  csúszás felső felének látképe a völgy baloldaláról (József=hegyről> a beszakadási katlannal, 
a jobboldali régi csúszási formákkal és a jelenlegi csúszási határt adó 

1—2 m magas szakadási fallal.
Bild des oberen Teiles der Rutschung von der linken Talseite (JózseWiegy) mit dem Ein^ 
bruchskessel mit dem rechtseitigen alten Rutschungsformen und der 1—2  m hohen Bruchvrand

<Fefv.: Dr. Vigh Gy. Phoro.)

A földcsuszamlás területét előzetes vizsgálatom után a korán elhalt 
R a k u s z  G y u l a  kartársammal mérőasztalon, Watts-féle vonalzós 
távcsővel térképeztük s a vizet vezető réteg kinyomozása végett a csu- 
szamlás felső szakaszának két oldalán egy-egy fúrást mélyítettünk.

A földcsuszamlás területe a békásmegyeri Kőbánya-utca vége táján 
torkolló Katlanvölgy (Kesseltal). A  völgyfő 220 m t. sz. f. magasságban 
fekszik a Jánoshegy és Józsefhegy közötti fennsík szélén. A  völgyfenék 
185 m t. sz. f. magasságig É-D-i irányú, majd egyre jobban elkanyaro
dik D N y-ÉK  felé a 1 13  m t. sz. f. magasságban N yÉN y felől lefolyó 
patakig, melynek jobb partján a község szélső házai állanak. A  szint- 
különbség az 550 méter hosszúságon 105 méter. A  földcsuszamlás által a 
220 és 120 méteres szintvonalak között megmozdított földterület nagy
sága körülbelül 14.15 kataszteri hold.
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Földtani viszonyok.

A Jánoshegy és Józsefhegy főtömegét a középső oligocénkori kis- 
celli agyag alkotja. Ez a sárgásbarna, vagy szürke, helyenként kissé már- 
gás agyag ÉÉK, 150 felé n °-kal dől. A szőlőművelés alatt álló lejtőkön 
jó feltárások tulajdonképpen csak a csuszamlás szélén találhatók.

A  kiscelli agyag kőzettani kifejlődésének megismerése és a gyakori 
homokos betelepülések, mint vízvezető szintek kimutatása végett az el 
nem mozdult területen 204 m t. sz. f. magasságban telepített I. sz_ámú 
fúrásunkban a következő rétegsort harántoltuk:

0—0470 m-ig sárgásszürke, kemény agyag,
0.70—0.80 vörösbarna agyag,
o.So-—0.92 J> zöldesszürke agyag,
0.92— 1.20 homokeres agyag,
1.20— x.40 5 5 zöldesszürke szívós agyag,
1.40— 1.80 agyag, vékony sárga homokcsíkokkal.
x.8o— 1.8 y >5 homokos, gipszes agyag,
1.85— 3.60 5 > szürke agyag, vékony homoksávokkal,
3.60—3.62 yy világosszürke, finom száraz homok,
3.62—4.30 yy szürke agyag,
4.30—4.35 yy homokos agyag (nedves),
4-3 5—4-6o yy kemény szürke agyag,
4.60— 5.20 yy tömött gipszes agyag,

'-'i O 0 yy növénynyomos, meszes agyag,
5.30— 5.40 yy homokos agyag (vízzel),\o1O't' yy meszes, kékfoltos agyag.

A II. számú fúrást a völgy baloldalára, az új csuszamláson kívül, 
de már egy régebbi suvadás által megmozdított helyre telepítettük 
206 m t. sz. f. magasságban. Szelvénye a következő:

o—0.61 
0.61 — 1.32 
1.32— 1.50 
1.50— 1.90 
1.90—2.20 
2.20— 3.70 
3.70— 3.80 
3.80—4.50

m-ig forgatott kultúrtalaj,
„ sárgásszürke agyag,
„  szürke agyag (nedves),
„  kékesszürke csíkos agyag,
„  barnás, kemény agyag,
„ szürke agyag gipszfészkekkel,
,, homokos, gipszes agyag (vízzel), 
„  kemény szürke agyag.
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A fúrások szelvényeiből kitűnik, hogy a kiscelli agyag itt is ismé
telten tartalmaz homokos részleteket is, amelyek éppen úgy alkothatnak 
összefüggő réteget, mint nagyobb kiterjedésű lencsés közbetelepüléseket.

A  kiscelli agyagra, fent a tetőn, 4—4.5 méter vastagságban diszkor- 
dánsan fiatalabb képződmény települ, mely a völgyfőnél lévő beszaka
dás feltárásában a következő szelvényt mutatja: (2. ábra)' alul kb. 3 m 
vastagságban barnás, sok mészkonkréciót tartálmazó homokos agyag 
fekszik. A  kiiszapolt homok vékonyhéjú csigák töredékeit tartalmazza. 
Fölötte 0.50—0.65 m szürke és barna rétegzett agyag következik kevés 
mészkonkrécióval. Erre 0.8— 1.2 m vastagságban rozsdavörös vagy 
szürke mészhomok települ. Ezt a 4.5 méteres homokos-agyagos sorozatot 
a levantei emeletbe (felsőpliocén) helyezzük és tavi üledéknek tekint
hetjük. A rétegek vízszintesen fekszenek, azonban gyakoriak a helyi el
hajlások és kiékelődések.

A legfelső mészhomokos szint úgyszólván fokozatosan megy át 
a fölötte nyugvó likacsos édesvízi mészkőbe. Ez az ópleisztocénkori 
mészkő a peremen 2.3 méter vastag és nyilván már csak egy valaha 
nagyobb kiterjedésű mészkőterrasz roncsait képviseli. Ez alkotja és védi 
a Józsefhegy csúcsát és a Jánoshegynek egészen a Rókahegyig terjedő 
fennsíkját. Kivékonyodott pereme több helyütt letört és beszakadt.

A  lejtők alján és a völgyekben lösz borítja a kiscelli agyagot, azon
ban ezt és a többi képződményt a csuszamlás megbolygatott területén 
nem lehet élesebben elhatárolni, ezért a földtani színezést a csuszamlás 
területén elhagytuk és fehéren maradt a holocén patakhordalék is.

Hidrológiai viszonyok.

A Jánoshegy édesvízi mészkő fennsíkja a Rókahegyig terjed össze
függően és hasonló elterjedése lehet a fekvőjében lévő levantei homokos 
agyagnak is. A  levantei sorozat felső részében lévő vékonyabb agyag
rétegek alkotják ennek a kb. 3/4 knr nagyságú vízgyűjtő területnek első 
vízzáró szintjét, mely azonban az alig 1 méter vastagságú agyagréteg ki- 
vékonyodása és kiékelődése miatt nem tekinthető teljes kiterjedésében 
vízáthatlannak, impermeábilisnak. Bizonyos, hogy a talajvíz túlnyomó 
hányada a levantei képződményeken átszivárogva tulajdonképpen a kis
celli agyag felületén mozog; ez a második talajvízszint. Így érthető, 
hogy a tavaszi hóolvadás és esőzés idején a levantei homokos agyag 
teljesen átázik és az alján vízszivárgások észlelhetők.

A levantei rétegekben mozgó víz egy része azonban még lejjebb száll 
a kiscelli agyagba, hiszen a fúrásokból kitűnik, hogy több homokos



BÉKÁSM EGYER 1487

1. Édesvízi mészkő 
(ópleisztocén). 
Süsswasserkalk 
(A(tpleistozän).

2 . Mészhomok. 
Kalksand.

3 . Agyag.
Tón.

4 . Homokos agyag 
(levantei em.). 
Sandiger Ton 
(Levantische 
Stufe).

5 . Köz. oligocén 
agyag.
O lig o z än to n .

I. Első vízszint. 
Erster
Wasserhorizont.

II. Második vízszint 
Zweiter
Wasserhorizont.

2. ábra. — Figur 2 .

A békásmegyeri katlan völgyfőjének földtani szelvénye. 
Geologisches Profil des Kesseltalkopfes von Békásmegyer.
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réteget tartalmaznak, melynek felső kibúvása a második vízszintet csa
polja meg a fennsík alatt. A Katlanvölgytől Ny-ra 205 m t. sz. f. magas
ságban (az ürömi határban) a kiscelli agyagba mélyített régi agyag
gödrök tele vannak álló vízzel és ugyanott több mély kút is van, melyek 
tavasszal igen bővízűek. A  kiscelli agyag dőlésének megfelelően a homo
kos rétegekben mozgó talajvíz jelentékeny része a fennsík ÉÉK-i széle 
felé mozog, éppen a földcsuszamlások irányában. Az agyagba telepített 
I. számú fúrásunk 4.30 méter mélységben először vizes homokos agyag
réteget ért el, majd pedig 5.3 méter mélyen 10 cm-es homokos réteget 
harántolt, mely már hidrosztatikai nyomás alatt álló vizet tartalmazott. 
A víz t. i. pár perc alatt 60 cm-re emelkedett fel a fúrólyukban és 18 
óra elteltével 2.5 méter magas volt a vízoszlop. Megszerkesztett szelvé
nyünk tanúsága szerint ez a vízszint a völgyfőjénél alig 1— 2 méterre 
fekszik a csúszás jelenlegi felszíne alatt, a völgyön lefelé haladva azon
ban egyre mélyebbre kerül a felszín alá, mert a felszín lejtése kisebb, 
mint a rétegek hajlásszöge. A völgy meredekebb jobboldali lejtőjére 
vonatkozólag megszerkesztve a vízszint dőlésszerinti lefutását, azt kap
juk eredményül, hogy a víztartó homokos réteg 15c m t. sz. f. magasság
ban kerül a felszínre éppen ott, ahol egy régi csuszamlás alján bővizű 
forrás fakad, mely tavasszal nagyobb tócsákat alkot a dűlőút mentén.

A II. számú fúrásban 1.30 méter mélyen kaptunk nedves agyagot 
és 3.70 méterben egy sok vizet tartalmazó homokos réteget. Ez a víz 
is hidrosztatikai nyomás alatt áll, amennyiben 4 perc alatt — hallható 
zúgással — 1 métert emelkedett a fúrólyukban. Ez a vízszint csak 
2 méterre esik a csúszás mai felszíne alá és ha a dőlésnek megfelelően 
keressük a lefutását, ez a völgyfőnél részben már a mai felszín fölé 
kerülne. A  völgyfő beszakadása előtt azonban ez a vízszint is a régi 
felszín alatt feküdt. Egyébként bizonyosra vehető, hogy a megfúrt víz
szintek alatt még több vízvezető réteg van a kiscelli agyagban.

A Katlanvölgy csúszásos területe tehát egyrészt az édesvízimészkő, 
továbbá a levantei homokos rétegek aljáról, másrészt a kiscelli agyag 
homokos rétegeiből kapja vízét. Hogy ez a különösen tavasszal jelentékeny 
vízhozam nyáron sem fogy ki, bizonyítják a völgyben elhelyezett 
állandó vizű kutak és vízfolyások, valamint a csuszamlás által elsodort 
egykori vápákban lévő nádasok nyomai.

A földcsuszamlás leírása.

Mielőtt a legutóbbi földcsuszamlás leírását adnók, előre kell bocsá
tanunk azt, hogy az egész Katlanvölgy már régóta csúszásos terület.
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3. ábra. — Figur 3.
A  völgyfő karélyos beszakadásának keleti része. Fölül édesvízi mészkő, alatta a sötét csík laza 
mészhomok, majd a vékonyréteges levantei agyag, továbbá a mészkonkréciós homokos 

agyag/ alul a lerogyott, felaprózódott törmelék.
Östlicher Teil des abgerissenen Talkopfes. Oben Süsswasserkalk darunter ein dunkler 
Streifen Kalksand und dünnschiehtiger levantischer Ton, Hierunter sandiger Ton mit 

Kalkkonkretionen. Zutiefst Schuttmassen.
< Felv.: Dr. Vigh G y. Photo.)

A békásmegyeri lakosok szerint legutóbb 1924-ben és 1927-ben is voltak 
kisebb arányú csúszások és még régebbi suvadásokról is beszélnek.

1927-ben R o z l o z s n i k  P á l  m. kir. főgeológus e vidéken tér
képezett. Följegyzéseiből kiderül, hogy az akkori völgyfőtől számítva 
320 méter hosszan csúszott lefelé a repedezett és mészkőtörmelékes agyag.

A völgy mai morfológiája megengedi néhány régebbi csúszás helyé
nek a megállapítását, ezeket a térképen meg is jelöltük. A régi suvadások 
javarésze azonban az új csuszamlás területére esik és itt a régebbi és az 
új elmozdulások szétválasztása már nem lehetséges.

R o z l o z s n i k  följegyzései és a helybeliek bemondása szerint a régi 
völgyfő félköralakban egy 3 méteres meredek fallal végződött, melynek 
felső részét az édesvízimészkő alkotta. Ez alatt kezdődött a csuszam- 
lásos terület. Különben a Jánoshegy, térképünkön kívül eső, N y-i lejtőjén
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4. ábra — Figur 4.
A  vöigyfő beszakadásának keleti és déli része, alul a mozgó földtömeg 

a leszakadt nagy mészkőtömbökke'.
Östlicher und südlicher Teil “des abgerissenen Talkopfes. Unten die abgerutschten 

Erdmassen mit grossen Kalkblöcken.
<Feiv,: Dr. Vigh Gy. Phoro.)

is láthatunk olyan teknőszerű völgyülést, amely szintén csakis nagyobb 
arányú régi csuszamlásnak köszönheti létrejöttét. Kétségtelenül már rég
óta csuszamlásos területről van itt szó és tulajdonképpen csak a leg
utolsó csuszamlás nagy arányai szokatlanok.

Az 1931. évi földmozgás a helybeliek szerint már nagypénteken (áp
rilis 3-án) kezdődött fönt, a völgyfőnél. Tehát már kb. egy hónapja tar
tottak a mozgások, amelyek többnyire lassú lefolyásúak voltak, csak egy
két alkalommal csúsztak le nagyobb földtömegek gyorsabban is, amikor 
„vonatrobogáshoz hasonló zaj is hallatszott“ . Április 25-én érte él a 
csúszás a völgy aljánál épült házakat és május 2-án még mindig tartott 
a földmozgás, bár már némileg meglassúbbodott.

A csuszamlást a völgyfőnél feltárt, meglazult édesvízimészkő és 
homokos agyag egy újabb részletének beszakadása és lecsúszása indította 
meg. A mészkőfennsík régi peremét a feltárásokból és bemondásokból 
rekonstruálhattuk (a térképen szaggatott vonal jelöli), és így tudjuk,.
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5. ábra. — Figur 5.
A völgyfő józsefhegyi lejtőjének régi csúszásai, előtérben a mai mozgó tömeggel. 

Der Talkopf von Józsefhegy mit alten Rutschungen im Vordergrund bewegte Erdmassen.
<Feiv.: Dr. Vigh Gy. Photo.)

hogy körülbelül 1530 m2 területen mozdult meg a fennsík pereme. 
E terület helyén most egy átlag 7 méter mély beszakadás tátong, vagyis 
körülbelül 10.700 m3 kőzet indult meg innen lefelé a lejtőn. (3. ábra.)

A  beszakadt, merőlegesen álló (sőt beugró) fal tövében most sárrá 
felázott agyagot találunk, amely sűrűn tele van a mésztufa sziklás tör
melékével. (4. ábra.) A  beszakadás falán az édesvízimészkő és a levantei 
homokos agyag aljáról források szivárogtak, amelyeknek lefolyásl 
medre nem volt és állandóan áztatva a törmeléket, annak repedéseiben 
folydogáltak lefelé, hol a felszínen, hol meg a felszín alatt.

Az új beszakadással egyidejűleg a völgy bal oldalán lévő szomszé
dos régi csuszamlás is megsüllyedt kissé (5. ábra), repedései kiújultak, 
azonban ez a legdélibb részlet csak keveset csúszott lefelé. Viszont a 
205.5 m t- sz- f- magasságban lévő forráskút már vagy 16  métert ván
dorolt lefelé. A  völgy alján pedig valóságos agyagfolyás indult meg még 
sokkal nagyobb eltolódásokkal. E folyás partjai ott, ahol a csúszott 
terület csak 37— 45 méter széles, merőleges és síma (0.5— 1.3 méter ma
gas), csúszási felületekkel élesen elhatároltak. (6., 7. ábra.) 185 és 175 m

9 '
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6. ábra. — Figur 6.
A  csuszatnló földár Jobboldali szakadási paitja, szélén a csúszás megindulásako 

a régi felszínre rátolódott törmelékkel.
Die rechte Seite der rutschenden Erdmassen, am Rand auf die alte 

Oberfläche geschobener Schutt.
<Feiv. i Dr. Vigh Gy. Photo.)

t. sz.^f. magasság között a völgy jobb oldalán 0.5— 1 méter széles és 
2 méter mélységet is elérő repedésekben vált le az agyag a folyás partja 
mentén (8. ábra), de egyelőre még nem indult meg lefelé. Az agyagár 
175 m t. sz. f. magasságban egy régebbi csúszás törmelékkúpján mint
egy megtorpant. A  felső, folyósabb rész — mintegy 80 cm vastagság
ban — szinte vízesésszerűen bukott át ezen a kúpon (9. ábra), mely 
maga jóval lassabban mozgott lefelé.

Itt különben az agyagfolyam csúszási iránya az eredeti völgyfenék 
irányának megfelelően már ÉK  felé fordult, sőt a főár vége felé már-
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7. ábra. — Figur 7.
A esúszás baloldalának egyik részlete meredek szegélyszakadásí falakkal, 
előtte a hullámos, lefelé mozgó földtömeg megdőlt gyümölcsfákkal.

Detail der linken Seite der Rutschung mit steilen Risswänden vorn wellige Rutschende 
Erdmassen und gekippte Obstbäume.

<Felv.: Dr. Vigh Gy. Photo.)

már KÉK-i irányban mozgott a régi árokmeder fölött, melyet 127 m 
t. sz. f. magasságig teljesen elpusztított és eltakart. A  175 m-es szint
vonaltól kezdve az 50—70 méter széles főár hepe-hupás területét meg
számlálhatatlan kisebb-nagyobb repedés járta át, 1 — 2 méter magas 
földtorlaszok, lépcsők, hullámok képződtek rajta, melyek között mind
untalan kibukkant a víz, itt-ott nagyobb tócsákat alkotva. A  főár K-i 
vége táján számos, néhol 2— 3 méter magas földtorlaszban halmozódott 
föl a lecsúszott agyag, mely valósággal lávaárszerűen ráömlött a völgy- 
árok jobboldali, lényegesen nem mozdult partjára is és hirtelenül emelkedő 
hullámos homokkal ért véget 127 méter t. sz. f. magasságban. (10. ábra.)

A  165 m-es szinten a völgy kiszélesedik. Az imént leírt, ÉK-nek 
folyt főcsuszamlási ár lefelé haladó földtömegének nyomása innen 
kezdve valóságos torlaszt emelt maga elé a völgy bal oldalán. Ez a 
8 méter magasságot is elérő torlasz indította meg a mozgást, a völgy 
baloldali részén lefelé nyomva az átázott agyagot. A völgyet harántoló

9 4 *
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8. ábra. — Figur 8.
A  csúszási főár jobboldalán, 180 m fölötti magasságban lévő utánomlási mély szakadások. 
An der rechten seite des Hauptstromes der Rutschung in 180 m Hohe tiefer Ris.

der Nachtrtuschung.
<Fe!v.: Dr. Vigh Gy. Photo.)

(régebben közel egyenes irányú) dűlőútra három helyen is valósággal rá
folyt a földár. A csuszamlás keleti szélén pedig 13 méterrel lejjebb toló
dott ez az út az erdeti helyéről, ( n . ábra.)

Az egyre szélesedő völgy alsó része már e csuszamlás előtt is hul
lámos terep volt, most ezek a hullámok a fölülről alájuk nyomuló anyag
többlet hatására mind új életre keltek, kissé magasabbra emelkedtek és 
egyúttal lejjebb kerültek a lejtőn. Itt azonban már a repedések egyre rit
kultak és inkább hullámszerűen az alattuk lévő térszinre átbukó földtor
laszok keletkeztek (12. ábra), melyek legalsója 3 méter magas homlok
kal érte el a békásmegyeri völgy patakját. Ott pedig, ahol a Katlan
völgyből jövő dülőút leér a völgybe, még a patakon túl lévő füves part 
is fölmelkedett és kissé előretolódott. (13. ábra.) E helyen a patak medre 
is annyira fölemelkedett, hogy nagyobb tócsák keletkeztek és 120 m t. 
sz. f. magasságban 1 métert bukott le a régi meder szintjébe.

A csuszamlás legszélső, ÉK-i hullámai elérték végül a község, szélén 
lévő házakat is. Legelsőnek Zink Tamás 39. számú háza repedezett
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össze, padlója hullámot vetett az alulról jövő nyomás következtében és 
április 27-én meg kellett kezdeni a lebontását. E ház kifalazott, 3 méter 
mély pincéjének déli fala április 25. és május 1. között 14 cm-rel tolódott 
észak felé. A  szomszédos 40. számú ház (Wittmann Károly tulajdona) 
falai, padlója csak egy nappal később mozdultak meg. Északnyugati falá
nak hátsó része 1.5 méterrel tolódott délkelet felé, a padló és a ház 
alapja fölemelkedett, az épület eleje pedig előrehajol't és ezért ezt is le 
kellett bontani. A következő 41. számú házat (Zürmel Mátyás) még 
május 2-ig semmi kár nem érte, de ezt is erősen veszélyeztette a mind
össze 10 méter távolságban feltorlódó utolsó földhullám.

A földcsuszamlás ezeken kívül is igen nagy károkat okozott az egész 
elmozdult területen. A völgy legfelső része ugyan már a földcsuszamlás 
előtt sem volt végig megművelhető a régi csúszások törmeléke miatt, 
most azonban ez a megművelhetetlen terület kiszélesedett és mélyebbre if 
terjedt. A csuszamlás mértékét mutatja az a néhány, a térképre rajzolt 
fal és gyalogút is, melyek nem régen még egyenes lefutásúak voltak.

9. ábra. — Figur 9.
A  175 m magasságban lévő régi csuszamlás torlaszán átbukó földár. 

In 175 m Höhe : Alte Rutschung mit aufgerutschten Erdmassen. 
<FeIv.: Dr, Vigh Gy. Photo.)
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10. ábra. — Figur 10.
Az északkeletnek elkanyarodó földár 127 m=ben lévő homloktorlasza, mely a régi felszín 

gyümölcsfái és szőlőtőkéi közé torlódott.
Stirnseite des nach Nordosten abgelenkten Erdstromes mit Obstbäumen und Weinstöcken

der alten Oberfläche.
<FeIv.: Dr. Vigh Gy. Photo.)

Egyes részek 20— 30 méterrel csúsztak lejjebb és a mozgó földtömeg tel
jesen tönkretette a szőlő- és gyümölcsültetvényeket; a szőlőtőkéket 
betemette, a gyümölcsfákat kifordította, gyökereiket eltépte, törzsüket 
szétrepesztette.

A földcsuszamlás okairól és a jövőbeli mozgások kérdéséről.

A tavaszi hóolvadás, vagy a nagy esőzések nyomán föllépő csuszam- 
lások okai mindig abban keresendők, hogy a víz az agyagot feláztatva, 
a belsejében ható sztatikus és hidrodinamikus súrlódási ellenállás legyőzé
sével folyóssá teszi azt. Az elsődleges ok tehát az agyag régi egyensúlyi 
helyzetének megbontása a víz által. A felázott agyag sokkal kisebbfokú 
természetes rézsűvel áll meg, mint a fel nem ázott, természetes állapotban 
lévő. A beszakadással járó csúszás már ennek a következménye.
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11. ábra. — Figur 11.
A  völgy jobb oldalán, mintegy 137 m magasságban lévő dűlő út, melynek elszakított 
olytatása a csúszó földtömeggel együtt 13 m*re! elcsúszott eredeti helyéből. A z út 

elszakadt két végénél egy^egy ember áll.
ín 137 m Höbe, an der rechten Talseite befindlicher Karrenweg dessen abgerissene 

Fortsetzung 13 m verschoben wurde. An den Abriss=Steilen eine-eine Person.
<Felv.: Dr. Vigh Gy. Photo.)

A völgyfőnél beszakadt 1530 m2-es terület egyensúlyi helyzetét első
nek már az 1927. évi csuszamlás megbolygatta, amennyiben megváltoz
tatta a mészkő alatt fekvő levantei és középsőoligocén sorozat hidroló
giai, hőmérsékleti és nyomási viszonyait. Ez azután maga után vonta a 
most leszakadt rétegek fokozatos fellazulását. Az 1931. évi tavaszi bősé
gesebb csapadékvíz a labilissá vált egyensúlyt végleg felborította. A víz 
behatolt a már meglévő repedésekbe, felduzzasztottá és továbbrepesztette 
nemcsak a levantei homokos agyagot, hanem valamennyire az alatta 
lévő kiscelli agyagot is.

Ugyanez volt a sorsa a régebbi csuszamlásoktól ismételten meglazí
tott völgykitöltésnek is. A  víz a repedések aljára szivárog. Ott legerősebb 
a duzzasztással járó térfogatnövekedés, mely végül is valósággal lefejti, 
fölemeli az összerepedezett réteget és alul szabadabb mozgást enged a 
víznek. Ez a repedések alján mozgó víz az elválás lapját valóságos sár-
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12 . ábra. — Figur 12 .
A  Zink=féle 3 9 . számú lebontott ház mögötti földtorlasz. Jól látható, amint az előre» 
torlódott föld a régi felszínen állva maradt gyümölcsfákat körülfogta anélkül, hogy

azokat eldöntötte volna.
Erdmassen hinter dem abgetragenen Zinkschen Hause. Gut sichtbar wie die Erdmassen 

die stehengebliebenen Ostbäume umschlossen hat ohne diese Umzulegen.
<Felv.: Dr. Vigh G y. Photo.)

13 . ábra. — Figur 13 .
A  nagy csuszamlásnak végső szakadása, melynek mentén a békásmegyeri patak baloldalán 

lévő füves part is kevéssel előre tolódott.
Letzter Abriss der grossen Rutschung längst welches der Rand des Békásmegyer Baches

etwas vorgeschoben wurde.
<Felv.s Dr. Vigh Gy. Photo.)
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kenőccsé áztatja s ezen indul meg a csúszás lefelé. A csúszási lap víz
vezető képessége tehát nem elsődleges követelmény tulajdonképpen, ha
nem a csúszást bevezető jelenségek következménye (V. ö. K. T e  r- 
z a g h i :  Erdbaumechanik, 1925. 352. old.), mert mindig a meglazult 
tömeg alsó határán alakul ki az átázás nyomán.

Mikor tehát a völgyfőben az egyensúlyt vesztett földtömeg meg
indult lefelé a maga készítette csúszási lapon, a csuszamlás már csak 
akkor állt, vagy lassult meg, amikor az előtte heverő régi csúszások 
anyagába ütközött. R o z l o z s n i k  adatai szerint az utolsó, 1927. évi 
csúszás a 160 méteres szintig terjedt, ezen alul a mozgásnak meg kellett 
lassulnia, mert már régebbi csúszások némileg kiegyensúlyozott területére 
jutott.

A völgy felső részén 220 métertől kezdve körülbelül a 170 méteres 
szintvonalig a tökéletes csuszamlás anyaghiányt okozott, innen kezdve 
a 120 méteres szintig anyagtöbblet észlelhető.

A csúszást bizonyos mértékben megkönnyítette még az a körül
mény is, hogy a i i °  alatt ÉÉK felé lejtő, helyenkint vizet is tartalmazó 
agyagréteglapok megközelítőleg párhuzamosan haladtak a csuszamlás 

átlagosan 8.5-os lejtőszögével.
A csuszamlás mozgása még 1931 május végén is tartott, mert az 

átázott és továbbra is állandóan vízzel táplált agyagtömeg még távolról 
sem nyert akkor oly elhelyezkedést, mely új egyensúlyát biztosíthatta 
volna. A völgy alsó részein lévő, jórészt lösszel kevert talaj súrlódási 
ellenállása azonban nagyobb, mert a vizet nagyobb mennyiségben is 
átereszti anélkül, hogy maga is gyorsan folyóssá válnék. Ez meglassí
totta a csuszamlásokat a völgy alján, de meg nem állíthatta egészen, 
hiszen a löszös talaj vastagsága alig 2— 3 méternyi, a patakban már 
agyagot is láttunk feltárva. Állandóbb jellegű helyzet csak néhány hó
nap múltán érlelődött ki s a nagyobb esőzések nyomán támadó mozgá
sok végül is az új lejtő időleges kiegyensúlyozásához.vezettek.

Ezeket az utómozgásokat a földtömeg átázott volta miatt nem 
lehetett megakadályozni, de nem is lett volna célszerű elodázni az új 
lejtőegyensúly létrejöttét. Célunk ilyen esetben csak az lehet, hogy az 
utómozgások síma lefolyását igyekszünk biztosítani, vagyis útját álljuk 
a hirtelen, tehát veszedelmes csúszásoknak.

E célból elsősorban szükségesnek mutatkozott volna egy időleges, 
új vízvezető árok elkészítése az elpusztult régi helyett és a vízfakadá- 
sok, tócsák minél teljesebb lecsapolása. A  csuszamlás következtében meg
változott helyzet mellett ugyanis tartósabb esőzés alkalmával az ismerte
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tett vízvezető szintek és a völgy saját vízgyűjtő területe révén oly víz- 
mennyiség juthat a völgybe, mely lefolyást nem találva, újból nagyobb 
agyagtömegeket áztathat át és újabb, nagyobb és gyorsabb csuszamláso- 
kat idézhet elő.

Más kérdés az, hogyan lehetne hasonló földcsuszamlások keletkezé
sének a jövőben útját állani.

Említettük, hogy a földcsuszamlás elsődleges oka az egyensúlyi 
helyzetnek a víz által történő megbolygatása. Tökéletes védekezés 
újabb mozgások ellen tehát csak a talajvizek elvezetésével volna elér
hető, úgy, hogy azoknak a völgy felé tartó útját elvágjuk.

Ez a feladat azonban aligha valósítható meg. Az édesvizimészkő 
alján 3—4 méter mélyen és a levantei homokos agyag alján 7— 8 méter 
mélyen mozgó talajvizeknek a jánoshegyi fennsíkon egy gyűjtőcsatorná
val történő lecsapolása ugyan nem látszik megoldhatatlannak, de oly 
nagy költséget emésztene föl, mely nem állana arányban a mentesített 
terület értékével. A kiscelli agyag homokos réteglapjain mozgó vizekhez 
pedig a fennsíkon a fiatalabb takaró kőzetek miatt egykönnyen nem 
is lehetne hozzáférni.

Ezért tehát nem igen van mód arra, hogy a további csuszamlásokat 
végleg megakadályozzuk és inkább csak arról lehet szó, hogy az 1931. 
évihez hasonló katasztrofális csúszásoknak lehetőleg elejét vegyük.

E célból szükséges volna, hogy gondoskodás történjék az egész 
völgy, de különösen a völgyfő összes vízfakadásainak állandó jellegű, 
nagy befogadóképességű és viharálló csatornákban való levezetéséről.

Az ürömi határ mellett lévő régi téglavetők helyén álló három, nád
dal teli tócsa vizét Üröm felé le kellene vezetni, mert a kiscelli agyag 
rétegeinek dűlése mentén ezeknek a vize is a Katlanvölgybe szivárog át.

Végül meg kellene tiltani a Jánoshegy és József hegy tetejét alkotó 
édesvizi-mészkőtakaró minden további lehordását és bányászását, kü
lönösen a fennsík pereme közelében, nehogy ennek a védőtakarónak a 
további meggyöngítése alkalmat adjon újabb peremi beszakadásokra.

A fölcsuszamlásoktól veszélyeztetett terület közelében természetesen 
újabb építkezéseket nem volna szabad engedélyezni.
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