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А MÁTYASHEGAI-BARLANG.

A Budapesti Egyetemi Turista Egyesület vezetősége 1948 már
cius 17-én bejelentette a Földtani Intézet igazgatóságának, hogy az 
óbudai Mátyáshegyi-barlangban nagy kiterjedésű, eddig ismeretlen 
barlangszakaszra bukkant és azzal a kéréssel fordult az intézet igaz
gatóságához, hogy az igazgatóság bízzon meg egy geológust, hogy az 
üregrendszert velük megvizsgálja. A Földtani Intézet igazgatóságának 
rendeletére március 24-től április 11-ig a barlang eddig ismeretlen 
részeit felmértem a turista egyesület tagjaival, alaprajzot és szelvé
nyeket (készítve. Hogy magasságadatait a tengerszintre viszonyíthassuk, 
bejáratának magasságát besziniteztük a legközelebbi magassági pont
hoz. Ez a Pálvö!gyi-út 2. sz. ház falában elhelyezett 1397. sz. magas
sági tárcsa 205.862. m. t. sz. f. A mérésekben és számításokban főleg 
K ai mái László oki. középiskolai matematikatanár, az újiabb barlángágak 
kikutatásában pedig Bertalan Károly  tanár, Mohos Béla  mérnök- 
h a Igató és a BETE több tagja fejtett ki buzgó tevékenységet. A Ter
mészetbarátok Turista Egyesülete részéről Venkovits István, Gajdos 
Im re , Puskás Lajos és Kincses Júlia  vettek részt a barlang ki
kutatásában.

Megjegyzendő, hogy 1948 decemberében a Földtani intézet igaz
gatóságának rendeletére pótlólag felmértem a nyáron és ősszel a tu
risták állal felfedezett újabb részeket is: Geográfus-terem, Geográfus 
folyosó, Кeleti-omladék-folyoső, Imre-terem, Kompasz-ág, Sárdiagasztó- 
hasadék. A kinyomtatás késése miatt dolgozatom már ezen legújabb 
barlangrészek adataival kiegészítve jelenhetett meg; ezért egy-két 
helyen bővebb áprilisi előadásomnál. A Mátyáshegyi-barlang Óbudán, 
a Pálvölgyi-cseppkőbarHangtól ÉK-re levő kőfejtőből nyílik. Itt a 
sziklafal tövében régebben egy alacsony nyíláson lehetett bejutni a 
mái' évtizedek óta ismert Tűzoltó-barlangba (5. p. 2.). 1944-ben a 
Futura, megszerezve az ingatlan tulajdonjogát, légoltalmi óvóhely 
céljára mesterséges tárnahálózatot robbantott a sziklafalba. Az óvó
hely építésekor szerzővel felmérette a Futura a Tűzoltó-barlangot, 
hogy a magasabban fekvő barlangrészeket az óvóhelyhez kapcsolják 
és hogy építkezéskor a mélyebb üregek boltozatát elkerülve, meg
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előzzék a váratlan beszakadásból származó baleseteket. Az óvóhely 
építésékor néhány kisebb új üregre akadtak. Ezen üregek egyikének 
végében 1948 március 7-én sikerült Mohos Bélának, a sziklaitörmelék 
közötti igen szűk résen átbújva felfedezni a barlang legújabb, azelőtt 
emberektől még soha nem járt nagyki terjedésű részeinek bejáratát.

A Mátyáshegyi-barlang 1948 decemberéig ismert összes ágai
nak hosszúsága — beleszámítva a 370 m hosszú mesterségesen ké
szített óvóhelyet is — a folyosók tengelyvonalának vízszintes vetüleíét 
mérve: 2310 méter. Ez a több mint két kilométer hosszú, rendkívül 
bonyolult, több emeletben elhelyezkedő üreghálózat tehát hazánk 
második legnagyobb barlangja. Csak az Aggteleki-barlang múlja 
felül .A Mátyáshegyi-barlang járatainak hosszúsága és termeinek 
terjedelmes volta révén messze tirs zárnyalja a Budai-hegység többi 
barlangját. A Pálvölgyi-barlíang 980 in, a Ferenchegyi-,barlang 870 m, 
a S/emlőhegyi-barlang 810 m hosszú. A solymári ördöglyuk-barlang 
pontos kiterjedése megfelelő térkép hiányában nem ismeretes.

A Mátyáshegyi-barlang kiterjedését ia csatolt alaprajz és szel
vények ábrázolják. Az üregrendszer felszínre vezető bejáratai mind 
a MOSzK (a Fntura jogutóda) tulajdonát képező 16.078. sz. ingatlanra 
(kőfejtő) esnek. A barlang zöme ta 16.082/1. telekkönyvi számú, 
bokros, köves, kipusztult erdőterület alatt fekszik. A barlang dél
nyugati vége a 16.134/1., 16.134/2. és 16.083. számú ingatlanok (víz
mosás) alá nyúlik. A Mátyáshegyi-barlang részei a következőik:

1. Felsőbarlang. 60 m hosszú, egy előcsarnokból és két folyo
sóból áll. Bejárata (II.) 211 m. t. f. sz. magasan van. Az előcsarnok 
alja ,Lőszerrobhántás következtében berogyott és ,eltörlaszolta az alatta 
lévő óvóhelyfolyosóL A keleti barlangágat élfalazták, a délkeleti ág 
pedig kürtővel összeköttetésben van a mesterséges óvóhellyel.

2. A mesterségesen kirobbantott légoltalmi óvókéig. Három 
bejárata van (I., III., IV.). Ezek közül a középső (III.) 202 m .t.f. sz. 
magasságban nyílik ki és a régi Tűzoiltó-barlangág bejáratának 
kitágítása révén keletkezett. A mesterséges tárnák hossza 370 m, 
térfogata kb. 2000 m3.

3. A Tűzolló-barlangág. Járatainak hossza 240 m, legmélyebb 
pontja 26 méterrel mélyebben van a bejáratnál. Több szintben el
helyezkedő üregei egyetlen KÉK—NyDNy irányú sziklahasadék men
tén alakullak ki. A Kerekteremből 5 m magas kürtő vezet a Magas- 
Folyosóba. Az «F 8.» mérésponttól nyugatra ugyancsak egy függő
leges kürtő vezet felfelé a légoltalmi óvóhelyre. Legnagyobb ürege 
az óriás-terem (2. kép).

'/. Futura-óvóhelybarlang. 80 m hosszú harkmgszakasz, bejárata 
a légoltalmi tárnából majdnem a Tűzoltóág be járatával szemközt 
nyílik. Az óvóhely építésekor fedezték fel. Lépcsők építésével és a 
talaj elegycngetésével óvóhellyé alakították át
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2. kép. Tűzoltó-barlang. Óriás-terein. A falak vastagpados nummulinás 
mészkőből vannak.

Fuj. 2. Firem an cave, R oom  o f G iants in  th ick  banked Nummulitic limestone.

5. Centenáris-barlang. Ez a legújabban felfedezett és 191S 
decemberéig kb. 1500 m hosszúságban ismert rész a Fu tura-ó vóhely- 
barlang keleti végében lévő kőzettörmelék közötti keskeny, ú. n. 
Mohos-bujtalónál kezdődik. Felfedezésének éve és a Magyarhoni Föld
tani Társulat megalapításálnak 100 éves évfordulója után a Centenáris- 
barlang nevet nyerte. Több nagyjából K-Ny-i csapású, tágas és hosszú 
folyosóból áll, melyeket szűk és rövid keresztfolyosók kötnek össze. 
A kelet-nyugati irányú főfolyosók átlagban 20 m-re húzódnak egymás
tól, nagyjából vízszintesek, s északról dél felé 'haladósorrendben mind
egyik 10——10 m-rel mélyebben van az előzőnél. Az É-D irányú össze
kötő folyosók pedig mind délre lejtenek. Ez az általános kőzetréteg- 
dőlési iránynak felel meg.

A folyosó neve Hossza Átlagos fenékszintje
m m. t. sz. f.

1. óvóhely-barlang Mohos-bujtaló-Ebédi3, 90 190
2. Nagyterem.-Névtelen-folyosó 120 180
3. Színház-terem-Cseppköves-terem-

Óriások-útja 170 170
4. Tölcsér-Egérfogó-I mre-terem -

B ETE-ter ein 230 160
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Déli irányban mind hosszabb folyosók következnek. Említésre- 
méltó, hogy a Tölcsérdterem éja a Keleli-omladékos folyosó felső járatai 
20—30 m-re megközelítik a feliszínt. Ezen a hteüjyen lapró gerincesek 
subfossilis maradványait és jelenleg is élő denevéreiket találtunk. Ezek 
valahol a Pálvölgyi-árok oldalijából, a lejtő törmelék kövei közötti 
lyukon juthattak be a barlangba.

A Sárdagasztó-hasadék, «Т-folyosó» és Törmelék-labirintus alja 
110—150 m. t. sz. f. magasan húzódik közvetlenül a Sziklahegy és BETE- 
terem alatt. Ez tehát már nem illik bele az előző járatok szabályos 
sorrendjébe. Itt ugyanúgy, egy függőleges sziklahasadék mentén ke
letkeztek az egymás alatti barlangrészek, mint a Tűzoltó-barlang- 
szakaszban. A Törmelék-labirintus kb. 40 m hosszú és 20 m széles 
üreg, melyet hatalmas berogyott kőzettömbök töltenek ki hézagosán. 
Ez a hatalmas herogy ás éppen a vízmosás alatt fekszik. Valószínű, 
hogy a völgynek ez a része részben iá berogyás révén keletkezett. 
Az Aggteleki-barlang rogyásos, sziklatömbös részei is mind töbrök, 
völgyek alatt vannak. A Törmelék-labirintus bonyolult útvesztőjének 
liât árai nehezen vonhatók meg, mert maga a környező sziklafal ás 
repedezett. Ezért a térképen és szelvényeken is csak hozzávetőlegesen 
húztam meg határait.

A Törmelék-labirintus déli fala mentén leereszkedhetünk a 
barlang legmélyebb szintjébe, az Agyagos patak folyosójába. Ez 
szilárd sziklafalak között képződött, délnyugat felé lejtő folyosó, 
melyben a 153 mérési pontnál, 136 m. t. f. sz. magasságban vízfolyás, 
szivárog elő egy szűk résből. A patakocska vize több helyről gyűlik 
össze. Délről a Törmelék-labirintus falának repedései, kelet felöl 
a Kompasz-ág, nyugatról a T-ág és Rövid-folyosó vezetnek ide csepegő,, 
lefelé szivárgó vizet, mely itt a Törmelék-labirintus alján, mint 
egy tölcsér legmélyebb pontján patakká egyesülnek. Megfigyelhető, 
hogy az említett barlangszakaszoknak különösen a Szépvölgyi-árok 
alatt fekvő részei igen nedvesek mindig. A patakocska vízhozama a 
felszíni csapadék mennyiségéhez igazodva változik. Rendszerint nem 
több icgy-kót percliternél. A gömbölyű, görgetett, vízhordta kavicsok és a 
partokra lerakott iszap azt bizonyítják, hogy vize időnkint erősen 
megáradtiat. Kétségtelen, hogy a Hármashatárhegy felől jövő Szép
völgyi-árokban záporok alkalmával összefutó víz javarésze itt szivárog: 
a mélybe. A vízfolyás 50 méteren keresztül követhető egy lejtősen 
délnyugat felé süllyedő barlangfolyosóban. A folyosó végén kb. 10 ms 
felületű tavacska van. A tó túlsó végén a barlangmennyeziet majdnem 
egész a víz szintjéig süllyed. A szifonon átbújva rövidesen újabb és 
mélyebb szifon állja útunkaí, melynek folytatása ismeretlen.

A P ál V ö így i - bar lan g Rádium-terme Barbie szerint 97 m mély- 
mélységben van a bejárattól (1). (Tengerszint feletti magasságát nem 
adja meg.) Ha ez az adat valóban helytálló, úgy a Pálvöigyi-barlahg alsó 
részei szintén megközelítenék a karsztvízszintet. A további kutatás 
fogja eldönteni, hogy a Pálvölgyi-barIáiig alatt is megvan-e az élő
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patakbarlang s hogy ez összefügg-e a Mátyáshegyi-barlang Agvagos- 
patalcávial. A két barlang jelenleg ismert legközelebbi pontjai még 
kb. 100 m-re vannak egymástól.

А В ii cl a-Pili&i-l1 egységben már régebben ismertünk víznyelő 
barlangokat; ilyenek pl. a csobánkaii Macska-barlang és a H am pel 
állal leírt ürömi ponor (3). A pilisszentkereszti Szurdokvölgyi- 
barlang a szurdok oldalán nyíló zsomboly, mely több mint 10 m-'rel 
a jelenlegi völgytalp alá vezet; ennek fenekén földalatti patakmederre 
bukkantunk, ez azonban a beomlott törmelék miatt csak rövid 
szakaszon volt követhető (4 és 11). Itt tehát egymás fölött két patak 
folyik, egy a felszínen és egy a föld alatt. Kétségtelen, hagy a Buda- 
Pilisi-hegység forrásokban való szegénysége iá hegység mélykarszt 
voltának következménye. Kb. 70 millió m3-re becsülhető évenként 
a mélybe szivárgó víz mennyisége a hegység egész területén (7).

Az üregrendszer legkényelmesebben járható részei az óvóhely- 
bariangsziakasz és a mesterséges tárók. Ezek talaját elegyengették, 
a lejtőkön lépcsőket építettek. Egyedül az I. sz. bejárat közelében 
van egy kb. 10 m-cs szakasz frissen beomlott törmelékkel leitömve. 
Egy-két szűkebb átbúj ás tói eltekintve1, aránylag könnyen és veszély
telenül bejárhatók az újonnan felfedezett Cemtenáris-szakasz fő
folyosói. egész a Vadvizek-útjárnak végéig (44. ,sz. mérési pont). 
Csak sziklamászásban jártas és megfelelően felszerelt egyének já r
hatják be a következő szakaszokat: Tűzoltó-barlang, Geográfus-tereim, 
Geográfus-folyosó, Tölcsér, Ke le Li-om lad ék-í о lyosó Imre-tenem, Föld
tani Intézeti-terem, Bete-lerem, stb. Vannak ember számára járhatat- 
lanuli szűk, igen keskeny hasiadékok is, melyeik csak a hangot és 
ilámpaíényt vezetik át egyik teremből a másikba. Ilyen a Színházból 
a Bete-teremig vezető észak-dél irányú repedés, továbbá a Föld
tani Intézet-termének mennyezetéről fölfelé nyíló hasadék, mely a fő
ágba vezet a Laci-lépcső és a Színház között. Keskeny, járhatatlan 
sziklarepedés van az 57. és 211. méréspontok között, a Keleti-onrla- 
dékos-folyosóban is. A Sáros-tó szifonjain áthatolva, a PálVölgyi- 
cseppkövesbarlang folyosói .alá tartó paltakbar,lángot remélhetünk. 
További új szakaszok lehetnek még a Keleti-omladék-folyosó, Kom- 
pasz-ág és Sárdagasztó-hasadék szűk, omladékos végein is. A Tör
melék-labirintus tervszerű, alapos átkutatása kiderítené, merre nyíl
nak falából tovább vezető repedések.

Meteorológiai észleléseket 1944 márciusában a Tűzoltó-barlamg- 
ágban és a Felső-barlangban végeztem. Mindkét helyen 10—11 fok C 
hőmérséklet és .80—85o/o páratartalom van. 1948 április 17-én Hulló 
Gábor, a Forráskutató Osztály tagja, mérése szerbit a Sáros-tónál 
a levegő hőmérséklete' -j- 13 C°, a tó vizének hőmérséklete +11.4 0° 
volt.

A Mátyáshegyi-barlang zöme felső eocén korú nummulinás 
mészkőben van. Ez a bejáratnál 150/30° dőlésű. Azonos dőlés mér
hető a mesterséges táróban is. A 37. sz. mérési pontnál (Vadvizek- 
útja) 170/30° dőlés mérhető. A barlang felső kürtői helyenkint be-



nyúlnak a briozoás márgába is, mely konkőrdáns a nummulinás 
mészkővel. A briozoás márgában a barlang felett a felszínen is lehet 
több ponton dőlést mérni: a bejárattól 30 m-re délre 150/40°, a régi 
’zsidótemető alsó végén a vízmosásban 180/23°, a Névtelen-barlangág 
keleti vége fölé eső kis kőfejtőben 155/45°. Ennek az általános déli, ill. 
délkeleti dőlésnek következménye, hogy a főfolyosók csapás mentén 
futva vízszintesek, míg a dőlésirányban haladó kereszthasadékok 
mind átlag 30° alatt délre lejtenek. Az üreg rendszer tehát a nunimu- 
linás mészkő padjait követi. A Pálvölgvi- és Feirenc'hegyi-barlangok 
folyosói ÉNy-DK és ÉK-DNy irányú diaklázis-rendszer mentén 
alakultak ki.. A Mátyáshegyi-barlangban ez a jelenség főleg a Csepp- 
köves-terem, Imre-terem, Egérfogó és Tölcsér szakaszon található, 
itt az alaprajzon jól felismerhetők az átlag 120—130 és 50—230 
tsapású sziklarepedések. Az eocén rétegek felülete a barlangban 
sok helyen erősen m,állott. A kövületek ezért igen könnyen kiprepa- 
rálhatók. A falból kiálló Pecten, Nummulima, Echinodermata, stb. 
vázrészek lépten-nyomon szembeötlenek.

3. kép. Tűzoltó-barlang. Hátsó-terem. E =  eocén mészkő, T =  triász mészkő',
V — rátolódási sík.

Fig. 3. Firem an cave, back-room. E  — Eocene limestone, T  =  Triassic 
limestone, V  =  overthrust plane.
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FelsS triász kori szaruköves mészkő két helyen ismeretes eddig 
•a barlangból. Az egyik előfordulás a Tűzoltó-barlang hátsó termének 
északi falán egy 80—85° meredeken 20 irányba lejtő tektonikai 
sík mentén feltolódva erősen összetört állapotban látható (3. kép). Ez 
az előfordulás a Páhölgyben régóta ismeretes raibli mészkő felszíni 
kibúvásának mélybeli folytatása és a barlangban valamint a felszínen 
észlelhető törésvonalak pontosan egymás kiegészítését adják. A szaru- 
köves mészkő másik előfordulása az agyagos patak mentén látható. 
Itt a barlangfolÿosô áthatol az eocén mészkő bázisán és vékony pados 
triász mészkőbe jut. A sorokban elhelyezkedő tojásdad szarukőgumók 
kidomborodnak az erősen karrosodott mészkő felületéből. A folyosó 
triász mészkőben halad egészen a tóig, tehát több mint 50 m-t. 
A triász mészkő dőlése az eocén réteghatárnál 170/43°, 20 m-rel lejjebb 
190/52°. A triász rétegek tehát ugyanúgy délfelé lejtenek, mint az 
eocén, de annál kissé meredekebben. Pávai Vájná a raibli mészkő 
felszíni kibúvását az eocén mészkő felé határoló vetősíkról szénpala 
elfenődött nyomait írta te (10). Szén palát seiholsem találtunk a bar
langban. A tóparton meredek vetődés után 280/65°-ra változik a 
szaru köves mészkő dőlése. A szaruköves mészkőben kalcitosodolt 
kagylónyomok vannak.

í. kép. Stalaktitok a Kincseskamrában. ( Markó I. felvétele) 
Fig. 3. Stalactites in the Mátyás-hill cave. (Photo Markó I.)
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A barlangban az idősebb kőzethasadékok mentén több helyen 
kovasavas-meszies kitöltések (g'ejzirit), továbbá barit és kálóit kris
tályok fordulnak elő. A Tűzoltó-barlangág ailsó folyosójában több cm 
nagyságú borsárga kalcit szkailenoéderek találhatók. A kristálycsúcsok 
közötti ‘hézagokat meszes iszap töltötte ki, mely megszilárdulva negatív 
pszeudomorfozákat eredményezett. Szép kalcitkristályok vannak a 
Szülió'lynknál is. Pár dm nagyságú stálaktitok és stalagmitok főleg a 
( 1 s eppköves-teremben és Kincseskamrában találhatók (4. kép), de 
'előfordulnak az alsó, szaruköves mészkőben levő járatokban is. 
Külön figyelmet érdemelnek az 1—2 cm nagy sziiromalakúan meg
csavarodott gipszkristályok, melyek néha rózsaszerű csoportokká 
társulnak (5. kép).

5. kép. Csavarodott gipszkristályok csoportja az Ebédlőtói keletre eső járat falán.
(Markó I. felvétele.)

Fig. 5. Group of turned gypsum crystals■ (Photo Markó I.)

A ma már szárazon álló felső barlangrészben több dm átmérőjű 
korrodált üstszerű mélyedések különösen a Nagyterem mennyezetén 
és a Vadvizek-útjának falán fordulnak elő nagy számban, mindkét 
helyen kemény, nummulinás mészkőben (6. kép). Ettől elférő a jelen
legi élőkarsztszintbe eső alsó járat szaruköves mészkövének normá
lisan karrosodotit felülete. Érdekes morfológiai kisfonmák az Agyagos- 
patak folyosójának oldalfalain a magafs vízállások által odarakott 
és a falról leszivárgó víz által lemosott felületű agyagban vissza
maradó kis föklpiramisok. Ezek nagysága alig pár dm, de hű másai 
a félsz in ten régóta ismert hasonló eredetű alakulatoknak.
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Hajdani partakliordaléknyomokat több helyen láthatunk a ma
gasabb, ma már többé-kevésbbé száraz bari ai 1 g ágaik ban is. A 180-ais 
mérési pontnál 1—<2 dm vastag, kavics-.és- agyagrétegek megismétlődő 
egymásratelepülései töltik fel a barlang fenekét. Jól láthatjuk ezL a 
Kompaszág újonnan bevágódott árkának oldalfalában is.

Anélkül, hogy a budai barlangok eredete és a hévforrások kö
zötti kapcsolatok kérdését fejtegetném, csupán röviden mutatok rá 
arra, hogy a Mátyáshegyi-barlang fejlődésében három időszakot kü
lönböztetünk m eg :

1. A kőzetrepedések mentén felszálló hévizek gejzirit, kalcit 
és barit teléreket eredményeztek.

6 . kép. Vadvizek útja. Korrodált felületű iiummulinás mészkő. (Markó .1, felvétele.) 
Fig. 6. Corroded surface o f nummulitic limestone. (Photo Markó J.)
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2. Kioldódtak a barlang feltső emeletének üregei. Az oldást 
végző víz hőfoka és áramlási iránya nem ismeretes biztosan. A meny- 
nyezet és falak üstszerű bemélyedéseiből következtetve, áramló víz 
töltötte meg az üregeket.

3. A felső barlangemelet szárazzá válik. A vékonypados, kevéssé 
ellenálló briozoamárgában beomlások keletkeznek: az üregek meny- 
nyezetéről leváló sziklatömbök egymásra halmozódnak, és a márga 
mállásából visszamaradó agyaggal együtt eltönpk a felszínre vezető 
nyílásokat és megszakítják az összeköttetést a barllangfolyosó egyes 
részei között. A vastagpados nummulitmészkőben az üregek falai és 
mennyezete ilartósabbak. Itt megindul a cseppkőképződés. Gipsz csapó
dik ki (valószínűleg a sznlfátos szivárgó vízből). A mélyben új, vizes 
barlangjáratok alakulnak ki az élő! karsztvízszinten. Igen feltűnő kü
lönbség vap ezen mélyfekvésű élő patakbariangágak jelenleg fejlődő 
korróziós formái és a magasan fekvő, pusztuló barlangágak beomlások 
révén keletkező friss repedései, kőzettömbjiei között (6. kép).

Az első időszak a Duniavölgy bevágódása előtt volt, vagyis a 
levantikumban. A második időszak valószínűleg a kiscelli párkány
síkkal egyidejű (jégkor). A harmadik időszak a kiscelili párkánysíknál 
fiatalabb, tehát postgilaciálás és holocén. A kiscelli párkánysík magas
sága 143—150 m. t. sz. f. (12). Ez az a szint, mely. a Duna völgyének 
bevágódása után a karsztvízszint és hévizek egyidejű lesüllyedésének 
következtében a barlang fejlődésében is megnyilvánult. A barlang 
legalján levő Sáros-tó felszínét 111 m. t. sz. f. magasságúnak szá
llítottuk ki. Még mérőműszereink tökéletlenségéből adódó esetleges 
1—2 m eltérést is tekintetbe véve, kimondhatjuk, hogy az élő karszt
vízszinthez jutottunk le. A Császár- és Lukács-fürdők meleg forrásai 
2 kin-re vannak és tengerszínt feletti magasságuk 1106—108 m. E for
rásokban, mint 'ismeretes, a 'hegy felől jövő karsztvíz — majdnem 
10 m3 percenkmt — keveredik helyenkint a pesti síkság felől fel-, 
törő forró vizekkel. A szomszédos forgások ásváijyos tartalmának és 
hőmérsékletének különbségei .a kétfajta víz keveredési hányadától 
függnek. (9). A karsztvize zűrit esése tehát km-kint 1—2 in lehet. Ennél 
összehasonlíthatatlianu® nagyobb esése volt az Agyagos-pataknak a 
szifonig, mely 50 m-es vízszintes vetületű távolságon 25 m-re süllyedt. 
Eltekintve a dunaparti termákhoz keveredő hideg vizektől, a Budai-- 
tiegységbeu edidig csupán néhány fúrásból ismerj ük a karsztvizet. 
Fővárosunk egyre növekvő vízszükségletének kielégítésére valószínűleg 
a karsztvizet igénybe kell majd! vennünk. E probléma fontosságát 
előre mutatja, hogy az utóbbi évtizedben egyedül a Hidrológiai Köz
löny hasábjain Láng S.. Papp F., Vadász E., Vitális S., Vigh Gg., 
Farlcass K. és mások tollából több mint 10 beható értekezés jelent 
meg a Budaii-hegység karsztvizének’ feltárásáról. Melegforrásaink vé
delmére is szükséges a feléjük áramló hidegvizek ismerete. Tudomá
nyos és gyakorlati szempontból tehát egyaránt fontos volna a Mátyás
hegyi-barlang alsó emelteién rendszeres hidrológiai megfigyelésekét 
végezni, továbbá az alsó, részben vízzel töltött üregeket minél nagyobb
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kiterjedésben bejárni és feltérképezni. A Mátyáshegyi-barlang fel
kutatása és tanulmányozása tehát még korántsem tekinthető befe
jezettnek. Jelen beszámolómban csupán a Földtani Intézet igazgató
ságának rendeletire 1948. évben végzett térképezés eredményeit fog
laltam össze. Az Agyagos-tó vizének kémiai vizsgálatát Venkovits 
István és a Forráskutató Osztály végezte el. E vegyvizsgálaták ered
ményéről ők fognak beszámolni. Triász karsztvizeink jellegzetes vegyi 
összetételéről számos adatot közölt már Szenttornyai, SzácLeczky, Va
dász  és még többen. Itt csupán annyit kívánok megjegyezni, hogy 
amennyiben a Sáros-ló лаге nem azonos összetételű az említett 
szerzőktől régebben leírt karsztvizekkel, úgy a különbség azzal ma
gyarázható, hogy itt az eocén rétegeken át felülről lefelé szivárgó 
víz gyűlt össze s nem évezredek óta triász mészkőben tárolódott 
ú. n. őskarsztvízről van szó.

Kérdéses, hogy a Budai-hegységben a jelenlegi karsidvízszinten 
alakulhat olt-e ki nagyobb patakbaiiiang a pleisztocén óta eltelt geoló
giai értelemben véve rövid! idő alatt. Lehetséges az is, hogy a hévforrás 
működés és aiz eocén előtti karsztosodás már régebben is üregeket 
hozott létre. Ugyancsak fontos tényező a karsztosodó kőzetek elter
jedtsége is. Nem ismerjük a raibli mészkő határait a föld alatt. A 
Mátyás-hegy északi lejtőjén és a Szemilő-hegy kelleti lejtőjén már 
dolomit az eocén íeküje, ez pedig bár a vizet elnyeli, de üregképzésre 
kevéssé alkalmas. A Margijt-szigeti III. sz. fúrás daclistein mészkőbe 
jutott. (131. Ez jó barlangképző kőzet. Tektonikus hatásokra különféle 
kőzetek kerültek így egymás szomszédságába, ami lényegese# befolyá
solhatja a karszthidrológiát.
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Passages crossing each other on different levels.
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