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A  SZ É PV Ö L G Y  ÉS B A R L A N G JA I M O R FO LÓ G IÁJA, 
í r ta :  BORBÁS ILONA.

A  Szépvölgy a Budai-hegységnek a Hűvösvölgy bal oldalán emel
kedő Hármashatarhegy rögcsoportjába nyúlik bele a Dunától D K-É N y 
irányban, több mint öt kilométer hosszúságban, erózióbázisától a Du
nától a Hármashatárhegy két csúcsa között lévő legmagasabb pontjáig 
mintegy 350 m. emelkedéssel. A  völgy a rögcsoportot két EN y-D K  
irányú, a Duna felé dőlő vonulatra osztja, az egyiket a Hármashatár- 
hegytöl kiindulva a N agy Kecskehegy, a Remetehegy és a M átyáshegy, 
a másikat az Ujlakihegy, a Kis-Kecskehegy, a Látóhegy, a Ferenc- 
hegy és a Szemlőhegy alkotja.

CHOLNOKY JENŐ Budapest környékét ábrázoló tömbszelvénye 
(9.83.),) szembeszököleg mutatja a Solymári-völggyel, a Pesthidegkúti-me- 
dencével, a H úvösvölggyel és a Dunával határolt, a pesti síkságra délke
let felé folytonosan lejtő mezozoos összetört hegyroncs éleá elkülönülését.

A  Szépvölgy 406 ha. vízgyüjtőterületét2) a következő magassági 
pontokat összekötő vonal határolja:

A  Szemlőhegy (233.5 m.), a Ferenchegy (274.6 m.), a Zöldmáli- 
völgy fejénél a 250 méteres vízválasztón (a Törökvész-úton) lévő ke
reszt (252 m»), a Látóhegy (377.4 m.), a Kis-Kecskehegy (282 m.), az 
Ujlakihegy (448 m.), a Hármashatárhegy II. csúcsa (497.4 m.) és I. 
csúcsa (445 m.), a Nagy-Kecskehegy (392 m.), a Remetehegy (348 m.) 
a M átyáshegy (300.4 m.) és az újlaki téglagyár felett lévő magassági 
pont (Í59.9 m.)

M a általában a Szépvölgyön az egész völgyet értjük. Régebben 
a Látóhegy és a Remetehegy között lévő szorostól lefelé eső szakaszt

1) A zárójelbe foglalt számok az irodalom  jegyzékben felsorolt dolgozatok 
szám át és o ldalát je lz ik .

2) Az  adatot a  közp. városháza polgárm . II. ügyosztá lya (vízépítészetí alosztály) 
szo lgáltatta .
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Pálvölgynek nevezték, a szorostól felfelé eső szakaszt pedig Szépárok
nak* (36,72) A  kettős névnek most is megvan a nyoma, a Pálvölgyí- 
barlang körül elterülő részt Pálvólgynek hívják.

A  földfelszín még oly kis darabjának általános és részletekbe 
menő formája a kőzetek sztratígráfíájának és a terület tektonikájának, 
továbbá a denudácíónak a függvénye. Területünknél is vizsgálni fogjuk 
először, hogy rétegtanilag és hegyszerkezetileg hogyan fejlődött, azután 
hogy e két alkotó eredőjének megfelelő adottságokat a letaroló erők 
míkép módosították, míg a mai form ákat kialakították. Fejtegetésünk 
tehát két részre oszlik : geológiai és morfológiai fejlődéstörténetre.

I. A  SZ É PV Ö L G Y  G EO LÓ G IÁJA.

A ., A rétegek fejlődéstörténete.

A  Szépvölgyet magába záró mezozoos hegységroncs, mint a ma
gyar medencének része, az egész paleozoikumon át, a szílur kivételé
vel, szárazföld volt. A  mezozoikum kezdetén, a tríaszban nagy transz- 
gresszió indult meg a m agyar medencében, néhol már a perm végén 
megkezdődött, (3.II. 438.) s a m agyar föld a mezozoos szinklinális, a 
Tétísz tartozéka lett, am elynek egyik ága délnyugat felől nyúlott be 
hazánkba.

Ebből a tengerből rakódott le területünk legrégibb és sztratigráfíaí- 
lag legmélyebb üledékkőzete, a szaruköves mészkő, a felső triász karni 
emeletének alsó (raibli) szintjében. (23.233.) A  M átyáshegy délnyugati 
oldalán fordul elő, vetődés mentén tolódott fel az eocén rétegek tele- 
pedése után.

Hasonlókép a felső triász Tétíszéből ülepedett le területünk hegy- 
rögcsoportjának főépítőanyaga a dolomit is, a karni emelet felső (thorí) 
szintjében. (23.234)*

A  dolomit a partoktól nem távol alakult képződmény, a tenger 
átlagos mélysége még a 200 métert sem igen haladhatta meg, fácíese 
mégis mélytengeri, vastagsága eléggé tetemes, fel kell tehát tennünk, 
hogy területünk a tenger fenekén a dolomit lerakodása közben egyre 
süllyedt. A  süllyedés mintegy 800 méterre tehető, ha a szaruköves 
mészkő és a dolomit vastagságát 4 0 0 —400 méterre becsüljük. (40.45Í—2).

A  triász-tengerben képződött rétegeket a megindult hegyképzö 
mozgások a triász után szárazfölddé emelték ki. A  Budai-hegység a jura 
elején már alacsony szigetként terült el a sekély tenger színén. (13.205).

A  H ármashatárhegy dolomit rögcsoportja még a triász végén, a 
dachsteíni mészkő lerakodása élőtt emelkedett ki a tengerből. Ezért
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hiányzik területünkről teljesen a jura és a kréta lerakódása* A  
krétakor! intenzivusabb kéregmozgások alatt a vízszintes helyzetű réte
gek összetöredeztek, különböző szintekbe kerültek, a denudáció hatá 
sára lepusztultak, s a paleogénban fontos üledéklerakódások színterévé 
váltak*

Ekkor még területünk dolomíthegyei (a Budai-hegység déli 
részéé is) a pesti síkságon folytatódtak kelet felé a főváros és Újpest 
területén, s ez az ú. n. „pesti hegység" területünk hegyeihez viszonyítva 
jelentős hegységet képviselt.

A  paleocénban süllyedés indult meg a Budai hegység nyugati ré
szein* Területünket ez még csak annyiban érintette, hogy a karsztvíz 
nívója emelkedett, s mélyebben fekvő helyein dús vegetáció fejlődött, 
amely lápos eredetű szénttflepet hagyott hátra. (13.205, 40 452). A  szén
réteg két helyen fordul elő. A z egyik a M átyáshegy délnyugati kőfej
tőjében található meg vetődésí sík mentén, vastagsága majdnem \ mé
ter. A gya (fekűje) dolomit, takarója ffedüje) mészkő. A  szénréteget 
igen jó feltárásban a Szemlőhegy keleti oldalán levő Melocco-cement- 
gyárban láthatjuk. A  körülbelül 80 cm-es szenes agyag diszkordansan 
települt a dolomitra. Meglelték még ezenkívül a városligeti artézikútban 
is, 916  m. tengerszín alatti mélységben, szintén dolomitra települt, ta
karója itt is nummulinás mészkő, vastagsága 85 cm.

Az eocénban a süllyedés folytatódott, a felső eocénban már a mi 
területünk is, a pesti oldalon hozzákapcsolódó hegységgel együtt, a 
tenger színe alá került, s a nummulinás mészkő rakodott le rája. T e
rületünknek csak legmagasabb csúcsai emelkedtek ki szigetként a ten
gerből, így a Hármashatárhegy, a Mátyáshegy, továbbá a pesti sík
ságon volt hegység. A z utóbbi kevésbé süllyedt, mert a barnaszén fe
lett a városligetben a nummulinás mészkő csak igen vékony, míg 
területünkön 30 — 35 m. vastag. (40.454).

Ezek alatt a kéregmozgások alatt különült el a Budai-hegység a 
tőle nyugatra eső résztől, s az erdélyi bartoníennel került összekötte
tésbe. A  nummulinás mészkövet lerakó príaboníen süllyedési periódus a 
felső eocén további folyam án apróbb ingadozásokká simult. (13.206). Az 
oszcillációt 200 méterre tehetjük. (40.455).

M ikor területünk a felső eocénban a süllyedést követő emelkedés 
után másodszor is süllyedt, a barton tenger lepte el, s a num
mulinás mészkőre új üledék, a bríozoás márga rakódott le egyező 
településsel, 45—50 m. vastagságban.

A  süllyedés fokozódásával a bríozoás márga szinte észrevétlenül 
ment át a budai márgaba, mert a budai márga ugyanannak a tenger-
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nefe part előtti lerakódása* (3Í.188), A  budai márga a bríozoás márga 
határáig nyomult fel, amelyre konkordansan települt. Vastagsága egyes 
helyeken a 250 métert is eléri,

Az olígocén elején (lattorfien és lígurien) a tenger visszahúzódott 
területünkről, s a szárazföldi időszak alatt denudációnak volt kitéve* 
Mivel területünk a denudáló vízrendszertől nagyobb távolságra esett, a 
letárolás nem volt olyan erős rajta, (13.207) mint pl. a pílísvörösvárí 
medencében, am ely csaknem a széntelepekíg lepusztult.

Az alsó olígocén szárazföldi időszakot fokozatos süllyedéssel ismét 
újabb tengeri periódus váltotta fel. A  süllyedési folyam at a középső 
olígocénban (rupélíen) törések mentén indult meg. (Í3.207, 40.454), 
Területünket ez még nem érintette, mert a hárshegyi hom okkő ten
gere csak a Jánoshegy-Hármashatárhegy vonalig terjedt, a mi terüle
tünk ugyanis az ínfraolígocén denudáció alatt ettől a vonaltól délke
letre jobban kiemelkedett. (13,208),

A  középső olígocén rupélíen, majd tongríen szintjén a süllyedés töré
sek mentén folytatódott. Területünk északnyugati része azonban aránylag  
kevésbé süllyedt, viszont délkeleti része az elborító tenger alá került, s 
belőle rakódott le a budai márgára a kíscellí agyag. A  süllyedés a 
,,pesti hegység" területén volt a legjelentékenyebb, az agyagréteg ott 
vastagabb. A  pesti oldalon a süllyedés mintegy 400 m. lehetett, a vá
rosligeti artézi kút fúrója 360 m . vastag kíscellí agyagon hatolt keresz
tül. (40.456). A  margitszigeti artézi kútban 20 m. a vastagsága, a 
Szépvölgy baloldalán lévő újlaki téglagyárban is körülbelül ebben a 
vastagságban tárták fel. (36.62),

Területünk a felső olígocén kasséííen szintjén emelkedni kezdett, 
s rajta a part mentén a kíscellí agyagnak tetemes sávja szárazra ke
rült. Ettől az időtől fogva területünk véglegesen szárazföld maradt, 
az egyre jobban összezsugorodó tenger már csak a keleti peremét érte 
el az A lföld felől a pesti síkságon keresztüli (40,456). A  miocén ten
ger lerakodását megtaláljuk a Szépvölgy bejáratánál homok és agyag  
alakjában, A  miocén végén a brakkvízű tenger partja még jobban 
visszahúzódott az Alföld felé, a plíocén elején már édesvízü tó lett be
lőle, a levantíkumban pedig csak kisebb mocsarak terültek el a he
lyén képződött lefolyástalan sivatagi medencében, (9.19),

A  rétegek kialakításában a Duna is közreműködött. Az ópleísz- 
tocénban a Szépvölgy baloldalán, a téglagyári felszínen kavicsot és ho
mokot rakott le. A  kavícsréteg mintegy U5 m, a homok pedig 3— 4 
m. vastag. Ugyancsak a pleisztocénban (az ínterglacíálís korszak végén) 
rakta le a tetemes vastagságú kavicsréteget a Szépvölgy torkolata elé,
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am elynek nagy részét azután a posztglaciális időben elhordta. (10.45, 
40.460).

A  hőforrások is resztvettek a kőzetek telepítésében, mésztufát 
raktak le. A  lerakódásban, a mait nem számítva, három időszakot 
különböztetünk meg. A z első időszak a felső eocéntől a miocén végéig 
tartott. A  hőforrások kezdetben 4 0 0 —500 m. magasságban törtek fel, 
(30.12) s juvenilís vizök kovasavat tartalmazott. A  későbbi geológiai 
korokban feltörési magasságuk, hőfokuk és kovasavtartalm uk fokoza
tosan csökkent. Ezeknek a juvenilís hőforrásoknak a nyomát csak a 
M átyáshegyen tudjuk kimutatni 230— 260 m. tengerszin feletti magas
ságban az elkovásitott bríozoás márgában. (34.203). A  második időszak 
a pliocénra esik. A  pannóniai emelet végén és a levanteí elején a hő
források feltörési magassága Í70—250 m. között ingadozott. Ezeket 
a hévizeket lehet a mai hőforrások levanteí elődjeinek tekinteni* Lerakó
dásuk megtalálható a Ferenchegy délnyugati lejtőjén 230— 250 m. és 
a Szemlőhegyen 200 m. magasságban, A  harmadik időszak a pleisz- 
tocénra terjed. A  hőforrások feltörési magassága már Í40—210 méterre 
szállott le. Nyomát a téglagyári felszínen találjuk meg, J50 —160 m. 
magasságban. (3l.J9ó). Ezek a hőforrások a pleisztocén völgy fenekén 
330 ezer négyzetméter terü’etü mocsarat tápláltak vízökkel, belőle 
mésztufa ülepedett le. A  Duna ópleisztocén kavicslerakódasára települt. 
Vastagsága 8 —íO m. (29.89).

A  két utóbbi nem pelagikus lerakódáson kívül a lösz is kivette 
részét a rétegtelepítésben. A  löszképzödés a plíocén végén indult meg, 
majd a pleisztocénban is folytatódott. A  levegőből hulló finom port 
a nedvesebb éghajlat alatt dúsabban fejlődő növényzet megkötötte, s a 
lösz lassanként igen nagy vastagságban halmozódott fel, különösen 
területünk medencéiben, völgyeiben és szelídebben lejtő hegyoldalain. 
A  szubaerikus por az ázott márgán nem alakulhatott típusos lösszé, 
csak löszszerü anyaggá. A  márga suvadásos természetű, még ezt az 
anyagot sem tűrte magán, s az eddigi felfogástól eltéröleg nem lesuvadt, 
hanem összekeveredett vele, felső rétegei egymás után lecsuszamlottak 
a lejtökön. Ezért csekélyebb a lösz vastagsága a lejtők magasabb ré
szén s jelentősebb a völgy mélyén. (5.18J — 3). Lepusztulása már igen 
elöhaladt. A  Szepvölgy alsó szakaszán csak a Csatárka déli lejtőjén 
talaljuk három foltban, továbbá a remetehegyi szoros alatt a Pálvölgy- 
ben és a Remetehegy meg a M átyáshegy közötti nyereg nyugati lej
tőjén. A  felső völgyszakasz medencéjében tetemes kiterjedésben fordul 
elő, vastagsaga J.5—4 m. között váltakozik.
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B., A Szépvölgy hegy szerkezeted

A  Budai-hegység, az ú. n. „budai paízs*' (38.557) már kiemelke
dés közben, de a későbbi jura-, de leginkább a krétakorban történt 
tömegelmozdulások alatt kissé meggyürödött, és erősen összetöredezett, 
úgyhogy részei vetődések mentén különböző magasságú szintekbe ke
rültek, s az egész átalakult óharmadkorí (paleogén) hegységszígetté.
(38,570, 40.461).

A jura - és krétakorban a Hármashatárhegy rögcsoportja a hozzá
csatlakozó „pesti hegységgel" egyetemben peneplénné pusztult le, (22.3) 
erre települtek az eocén rétegek, így a júra- és a krétakori töréseket 
az új geográfiai ciklus átalakító hatása következtében ma már nem 
lehet kinyomozni. Egy dolog m egállapítható: területünk ezekben a 
korokban még északnyugat felé dőlt. (40.452).

A z eocén kéregmozgások az alaphegységet és eocén fedőjét újra 
összetördelték. A  törésekre jellemző, hogy a törések teiületünket a mai 
egyoldalúlag felemelt rögökre az eocén lerakodások után szaggatták, 
(14.246, 27.32) továbbá, hogy bizonyos szabályosságot követnek, neve
zetesen a szélrózsa négy irányának mentében haladnak, még pedig a 
mozaíkszerüleg összetördelt rögcsoport északnyugati részében az egy
másra merőleges É K -D N y és E N y-D K , délkeleti részében pedig inkább 
az E-D és K -N y  irányú törekvések az uralkodók.

Területünket az eocén folyam án a következő fontosabb töré
sek érték :

U A  Hármashatárhegy északkeleti talpától a M átyáshegy észak
keleti lábáig húzódó E N y-D K irányú törés. (14.204). Területünknek  
kelet és északkelet felöl határa a Duna felé.

2. Az Ujlakíhegy, a Kís-Kecskehegy, a Látóhegy és a Ferenchegy 
délnyugati szélén haladó tö;és. Iránya E N y-D K . (14.205). Területünk  
délnyugati határa a H űvösvölgy felé.

3. A  Hármashatárhegy és az Ujlakíhegy északnyugati szélén ha
ladó törés. Iránya E K-D N y. (14.204). Területünk északnyugati határa 
a hidegkúti medence felé. Rögei a Hármashatárhegy II. csúcsa és az 
Ujlakíhegy.

Ezeket tarthatjuk a legrégibb töréseknek.
4. A  Hármashatárhegy I. csúcsának és a Kís-Kecskehegynek

1 P á v a i  V á j n a  F e r e n c  gyürődéselm életét nem tehetjük m agunkévá, mert 
bár vannak többen, ak ik  felfogását osztják, de épen a m i területünkön, ,,a  m agyar- 
horvát mezozoos geoszinklinális legtágabb részén tény leg  a legkevesebb felgyűrő 
erő m egn y ilv án u lásá t"  lá tjuk . (P ávai V ajna 27.23).
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északnyugati szélén É K-D N y irányú törés (14.205). Rögei a nevezett 
hegyek. Ennek a törésnek mentében területünk délkeleti nagyobb része 
a nummulinás mészkő lerakódása után lezökkent, mert a bríozoás 
márga ezen felül nem rakódott le. (14.247). Felső eocén, príaboníen.

5. A  N agy-Kecskehegy északnyugati szélén É K-D N y irányú  
törés. (Hofmann nem említi). Rög a Nagy-Kecskehegy.

6. A  N agy-Kecskehegy 356-os magassági pontjától északnyugatra 
haladó törés. (14.205). Iránya ÉK-DN y.

7. A  Remetehegy és a Látóhegy északnyugati szélén átvonuló 
törés. (14.205). Iránya ÉK-D N y. Rögök a Remetehegy és a Látóhegy.

Ezek a törések alakították ki a szépvölgyi magas medencét.
8. A  Remetehegy délkeleti végén, a szoros bejárata előtt ÉÉK- 

DDNy irányú törés. (14.206).
9. A  M átyáshegy északi meredek lejtőjén áthaladó törés. Iránya 

K É K -N yD N y. (14.206). Rög a Mátyáshegy.
10. A  Szemlőhegy keleti szélén É N y-D K irányú törés. Az I. 

számú törés folytatása Hofmann nem említi, csak távolabb a Császár- 
fürdőnél és a Gellérthegynél. (14.204). Elkerülte figyelmét a szemlő- 
hegyi dolomit.

11. A  Ferenchegy északi lejtőjén K -N y irányú törés. (14.237). 
Rög a berenchegy és a Szemlőhegy.

12. A  M átyáshegynek a Szépvölgyre néző déli és délnyugati lej
tőjén K -N y irányú kisebb törések. (14.237).

13. A  Zöldmáli-völgy torkolatánál K -N y irányú törés. (14.244).

cA Hármashatárhegy -  cMátyáshegy vonulat geológiai szerkezete. Hofmann Károly után. 
H2 H árm ashatárhegy II. csúcs. Sz Szépvölgy. M M átyáshegy. F Ferenchegy.

Ezekből a törésvonalakból kitűnik, hogy az eocénban a Hármas
határhegy és a Fetenchegy-Szemlőhegy között megismétlődő, pikke
lyes rétegvonulatok keletkeztek, am elyek nagyjából párhuzamos irányúak, 
és a M átyáshegytöl északnyugatra ÉK-D N y, délre pedig inkább K -N y
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felé tartanak. A  Hármashatárhegytöl a Rózsadombig 11 ilyen vetőt 
olvashatunk meg, átlagban 320 méterre vannak egymástól. (17.224).

Az olígocén kéregmozgások első jellemző sajátsága, hogy az eo- 
cénban kialakult törésrendszernek egyensúlyi helyzetét meglazították. 
(13.208). Hatása abban nyilvánult, hogy míg az eocénban területün
ket szaggatták rögökre a törésrendszer mozgásai, s a vele kapcsolatos 
„pesti hegység" aránylag nyugalmi állapotban maradt, addig az olígo- 
cénban a Mátyáshegy-Szemlőhegy keleti lábánál elhúzódó egyensúlyi 
tengelytől kelet felé eső „pesti hegység14 kezdett törések mentén hatal
mas iramban süllyedni, a kíscellí agyag ugyanis a lépcsős vetődések 
mentén a városliget felé egyre vastagabb. (Lásd 4. oldal).

Az olígocén kéregmozgások másik jellemző sajátsága, hogy több 
törés a meglévő eocén törés mentén újult ki.

Területünket az olígocén folyamán a következő fontosabb töré
sek érték :

1. A Jánoshegy-Hármashatárhegy vonalán lévő eocén törés kiújult, 
a tőle nyugit*a eső rész lezökkent a hárshegyi homokkő lerakódása 
előtt. (13.208, 40,454). Közép olígocén (rupélien).

2. A  Hármáshatárhegy lábától a M átyáshegy talpáig húzódó eocén 
törés kiújult a közép olígocén tongrien szintjén. (40.455).

3. Törés a téglagyári terrasífok és a Szemlőhegy között a Szép
völgy árkának mentében. Ettől a töréstől északra és az előbbitől k e 
letre rakódott le területünkön a kíscellí agyag. Közép olígocén (tongrien).

4. A  kíscellí párkánysíkon E N y-D K irányú, a 2. számúval pár
huzamos törés a felső olígocén kassélíen szintjén. Mentében a rögcso
port megemelkedett. (40.456).

Az utóbbi törés mentén került szárazra a kíscellí agyag.
5. A  téglagyári terraszfoknak a Szépvölgy felé néző részén törés, 

iránya E-D> (14.237). A  nummulínás mészkő k :t  kis röge a kíscellí 
agyagból emelkedett ki. Felső olígocén.

Ezenkívül a Szemlőhegytől és a M átyáshegytöl keletre a pesti 
síkságot érte több törés, amelynek mentében a „pesti hegység" a kis- 
celli agyag lerakódása alatt lépcsős vetődésekkel lezökkent.

cA miocénban kiújuló hegységmozgások a mi területünk tekto
nikáján nem változtattak, viszont a pesti síkság miocénkorí lerakódásai 
mutatják e terület további süllyedését. A  szén már 1200 méterrel ke
rült mélyebbre.

cA plíocén pannóníaí emeletében a kéregmozgások ismét nyugta- 
anságot idéztek elő, sőt még a levantikumban is tovább folytatódtak. 

Igen fontos a Duna plíocénvégi törésvonala, feléje a pesti oldalon a
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miocén lerakódások megdőltek* (15.77). A  pliocénban süllyedt meg az 
Alfölddel együtt a Hűvösvölgy és környéke, ekkor dőlt meg területünk 
is a Duna felé D K  és D irányban.

Még a. pleisztocénban sem ültek el teljesen a hegységmozgások, 
de területünknek az olígocenban kialakult formáján lényeges változáit 
nem okoztak. Legfontosabb az a két törés, amelynek vonalán a 
pleisztocén és a mai termális kialakult. Az előbbi a kiscelli párkány- 
sikon a pleisztocén elején keletkezett, iránya É-D, míg az utóbbi 
törés a ple sztocén Dana vonalán az óholocén elején történt, ez a 
Szentendre felöl jövő hőforrások vonala.

A  Szépvölgyet bezáró egész rögsorozat a töréseken kívül a Duna 
felé megdőlt. (13.204). A  dőlés iránya É K-D N y vagy É-D. Egyedül a 
Remetehegy délkeleti kiemelkedése kivétel e szabályosság alól,) a 8. 
számú eocén törés mentén) a dolomit rétegek kelet felé lejtenek. (14.206).

II* A  SZ É PVÖ LG Y M O RFO LÓ G IÁJA.

A ., A völgy fejlődése.

Területünknek a felső oligocénban kialakult morfológiai képe ke
veset változott a plíocén közepéig, az eocén és olígocén törések mentén 
fejlődött térszíni formák nagyjából megmaradtak ősállapotukban, 
(38.557) az endogén erők vonásait az exogén erők nem törülték el. Ez 
természetes, mert a kiscelli agyag csak a völgy torkolatában található, 
a hegység szerkezeti felépítésében már nem vett részt, (17.225) de utána 
egészen a plíocénvégí löszig területünkön lerakódás már többé nem 
történt. Másrészt a Hármashatárhegy rögcsoportja még mindig észak
nyugat felé dőlt, rajta a denudáció nem volt erős a denudáló vízrend
szertől való nagyobb távolság következtében, így az északnyugati irány
ban történt lecsapolásnál az erózió a térszíni adottságot csak igen kis 
mértékben alakította át. Inkább a defláció pusztította a felszíni form á
kat. A  szél letaroló munkája az eocén üledékeknek felső rétegéből 
sokat eltávolított, a nummulinás mészkő és a bríozoás márga a dolo- 
mítlejtőket csak keskeny, hosszúra nyúlt szalagokban kíséri, (14*246—7.) 
a budai márga palás és könnyen málló rétegei pedig különösen a felső 
völgyszakaszon nem tudtak a deflációnak ellenállaní, úgyhogy csak 
igen gyér rongyokban maradtak meg, de az alsó szakaszon a Csatárka 
lejtőjén is, mint amely igen ki volt téve az északnyugati és nyugati 
szeleknek, a budai márgából sok lepusztult*

A  Hármashatárhegynek a Szépvölgyet körülfoglaló hegykoszorúja 
a pliocén derekán két részre tagozódott: a felső, minden oldalról zárt

33



medencére és az alsó szelíd lejtésű fennsíkra, am ely a Látóhegy és a 
Remetehegy még akkor egységes gerincétől keleten a Mátyáshegyig, 
délen a Ferenchegy-Szemlőhegy vonalig terjedt. Ezt a juvenílisnek ne
vezhető térszínt csak a plíocén végén szaggatta meg erősebben az eró
zió, amikor az Alföld és a Hűvösvölgy lezökkenését előidéző elmozdu
lások következtében a Hármashatárhegy rögcsoportja dél és délkelet 
felé dőlt meg, s róla a lecsapolás most már ezekben az irányokban a 
pesti síkság felé indult meg.

Tárgyalásunk folyamán megkülönböztetjük a remetehegyi szoros
tól délkelet felé eső alsó völgyszakaszt és az északnyugat felé elterülő 

felső völgysza ;aszt, a szépvölgyi medencét.

34

A Hármashatárhegy röq csoportjának tőmbsMefoénye.
Sz Szem lőhegy. F Ferenchegy. L Látóhegy. M M átyáshegy. R Remete
hegy. NK N agy-K ecskehegy. H í H árm ashatárhegy I. csúcs. H2 H árm asha

tárhegy I. csúcs. U U jlak íhegy. K.K. K.ís-K.ecskehegy*

A völgy a pliocénban.
Az alsó völgyszakaszon a pliocén levanteí emeletének e éjén a 

Szépvölgy és a Zöldmálivölgy még egyáltalában nem volt bevágódva, 
aminthogy a Duna sem. A  gödöllői halomvidéket a pesti síkság hul
lámos fennsíkja összekötötte még akkor területünkkel és a Budai- 
hegység többi reszeível. (8.9). A  miocénkor! rétegekkel feltöltött pesti 
síkság átlagos magassága 180 — 200 m. lehetett, így területünk hegyei 
mellette nem látszottak oly magasnak, mint ma. A  levantikum sivatagi 
éghajlata és a vele járó csapadékhiány nem indíthatta meg az erózió 
munkáját és völgy keletkezését, ha a geológiai és tektonikai elöfelté-
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telek meg is voltak, így a Budai-hegység levantei általános megemel
kedése, (40.457) az Alföld lezökkenése és a terület dél és délkelet feTé 
történt megbillenése. A levantikum végén azonban a klíma nedvesre 
változott, (9.20) a csapadék megnövekedett, időszaki vízfolyások indul
tak meg a térszíni adottságnak megfelelőleg, az erózió műn- ába lépett, 
s megkezdődött a Zöldmátívölgy és a PálvöTgy kialakulása* U gyan
akkor bővizű höfor.ások törtek fel a pliocénban keletkezett legrégibb 
barlangjainkból, a szemlőhegyi K adic-barlangból^ és a Ferenchegyi- 
barlangból, így az alsó völgyszakaszon, a Zöldmáli-árokban állandó 
vízfolyás is keletkezett, míg a hozzacsatlakozó Pálvölgyi-árokban a 
vízfolyás csak időszakos volt. A  két árok azonban nem volt olyan

cA Zöldmáli-völgy tömb szelvénye.
D Duna. Sz Szemlőhegy. F Ferenchegy. Z Z öldm áli-völgy. M =  M átyáshegy. 
R Rem etehegy. KK K is-K ecskehegy. L Látóhegy. T  T ég lagyári terraszfok.

hosszú, mint ma, a 180—200-as szintvonalon torkolhatott a pesti sík
ságra. A  pliocén végén a pesti síkságon feltöltődés ment végbe, (8.10) 
területünk két árka is megérezte az erózióbázison történt ezt a válto
zást, különösen a Zöldmáli-árok, alsószakasz jellegű lett. A  további 
idők folyamán lassanként feltöltötte völgyét, megnövelte esését, egyen
súlyállapotba jutott, középszakasz jellegűvé vált, s völgyét kiszélesítette. 
A  Látóhegy és a Ferenchegy között szerkesztett keresztszelvény a Zöld
máli-völgy feltöltött mélyedését teknőszerű széles völgynek mutatja. 
Bár a terület az oligocén óta egyre pusztult, a két völgy mégis ma
gasabban feküdt a mai szintnél. A  pliocénban még a Zöldmáli-völgy 
volt a fővölgy. Torkolatuknál törmellékkúpot raktak le*

l) A  névre vonatkozólag lásd C holnoky: 8.10.
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A felső völgyszakasznak már az olígocén elején kialakult magas 
medencéjét (14.205 és 237) minden oldalról törések mentén egyoldalú- 
lag felemelt hegyrögök határolják. Az egyoldalú felemelés jellemző 
sajátsága, hogy csak délkelet felől zárják be a medencét az egyoldalú- 
lag felemelt rögök meredek töréslapjai, (a Hármashatárhegy I. csúcsá-

Keras%tm€iss*tck.
Ú Ú jlak ihegy . NK N agy-K ecskehegy. K ís-K ec«kehegy. R  Remetehegy.
Sz Szépvölgy. H H árm ashatárhegy. L Látóhegy. F Ferenchegy. Z Zöld

m ái. M M átyáshegy. Sz. h. Szem lőhegy. T g y . t .  f . T ég lag yá r i terraszfok.

nak, a  Remetehegynek éi a Látóhegynek északnyugati lejtője,) a többi 
oldalról a  töréslapok meredek síkjai a  medence külső pereme felé 
néznek, a hegyrögök menedékes oldalai ereszkednek bele a  medencébe, 
( a  Hármashatárhegy II. csúcsának déli, a z  Ujlakíhegy délkeleti és ke-



letí, a Kis-Kecskehegy keleti, a Nagy-Kecskehegynek és a Hármas
határhegy I* csúcsának délnyugati lankás lejtői.) (14.204— 206).

A  medencében a pliocén végéig nem alakult vízhálózat, az eocén 
képződményekkel borított dolomit röghegységben az ős felszínforma 
nagyjából megmaradt, mert a csapadékvíz leszivárgott a mészkőbe, a 
felszíni erózió helyett ott fejtett ki kémiai és mechanikai munkát, az 
anyaghiány nem a felszínen, hanem a mélyben jelentkezett üregek és 
barlangok formájában- A  plíocénvégí nedves klíma itt is munkába állí
totta az eróziót, a medence plíocénkorí magasabb térszínén vízmosások 
indultak meg, talán a mostaniak plíocénvégí ősei. A  vízmosások a 
medence délke'eti legmélyebb részén halmozták fel hordalékukat, ugyan
ott gyülemlett meg vizük is. A  víz egy része elpárolgott, nagy része 
azonban a mészkő diaklázísaiban tűnt el. A  szépvölgyi magas meden
cében víznyelőnek kellett lennie, ahol a nagytömegű víz a barlangokba 
zúdulhatott.

cA S  t  ép vő így felső szakaszának tömb szelvénye.
KK K is-K ecskehegy. Ú Ú jlak ihegy . H í H árm ashatárhegy I. c*úcs. H2 H ár

m ashatárhegy II. csúcs. NK N agy-K ecskekegy. R R em etehegy.

A völgy a pleisztocéntan.
A  pliocén végén a visegrádi szoros megnyílott a Duna előtt, s a 

folyó bevágódott a  pliocén térszínen.
A  Szépvölgy alsó szakaszán az ópleisztocén elején az erózió meg- 

ifjodott, az árkok igyekeztek a Duna bevágódását követni, mivel most 
már fejlődésük a Duna szakaszjellegváltozásának függvényévé vált. A  
hőforrások tevékenysége is folytatódott az ópleísztocénban, a hidro
sztatikai nyomás csökkenésével azonban a Kadic-barlangban és a Fe-
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renchegyí barlangban megszűnt a hőforrások feltörése, valamivel ala
csonyabb szinten, a Pálvölgyi-barlangban törtek ki, a Pálvölgyi-árok  
vízfolyását tették állandóvá. A  Zöldmáli-árokban az erózió csak idő
szaki jelleggel működött tovább, így az árok nem követhette a Duna 
bevágód :sát, függővölgy lett.i) Hozzátartozott még a Pálvölgyí-árok- 
nak egy kis szakasza is. K itűnik ez a hosszanti szelvényekből is, 
a Í80 —140 szintmagasság között mindakét árok esése nagy, az árkok  
az e1 végződő függővölgy peremébe vágódtak bele. A  löszhullás emelte 
ugyan nívójukat, de a későbbi lepusztulás a nivókülönbséget ismét 
eltüntette. A  Pálvölgyí-árok azonban nem maradt meg függővölgynek, 
a nagyesésű árkot az állandó jellegű vízfolyás és a csapadék elegendő 
vízmennyiséggel táplálta, úgyhogy íntenzivusabban be vágódhatott, sőt 
a völgyfő egyre jobban hátraharapózott a Remetehegy-Látóhegynek 
ebben az időben még egységes gerincére.

A  Duna az ópleísztocénban a fellegvárí terrasz szinten völgyét 
kiszélesítette, a M átyáshegy keleti lejtöjehez csatlakozó kíscellí agyagot 
majdnem vízszintesre lenyeste, (40.457) s elhordta árkaink törmellék- 
kúpjait is. Majd mikor a Duna az ópleisztocén végén a fellegvárí ter- 
raszt, területünkből a völgy baloldalán elterülő téglagyári terraszfokot 
kavícssal és hom okkal elborította, az árkok is újból törmellékkúpokat 
raktak le torkolatuknál, amely már a Í60 — 150-es szintmagasságban 
lehetett.

A felső völgyszakasz magas medencéjébe az ópleisztocén steppe- 
klima idején nagyobb víztömegek kerültek. A  felszíni szegényes vízhá
lózat tovább fejlődött rajta. A  löszhullás itt is emelte a nívót, a vízmo
sásoknak a löszbe kellett magukat újra bevágniok. Az Ujlakíhegy 
délkeleti lejtőjéről két vízmosás indult E N y-D K irányban. A z alsó 
végigfutott a medencén a fejlődő remetehegyi szoros felé, az északibb 
kissé dél felé kanyarodva, a Kis-K ecskehegy alatt egyesült az előbbivel. 
A Hármashatárhegy I. csúcsának északnyugati talpa mentén EK DN y 
irányban tektonikus árok keletkezett, a Remetehegy és a Látóhegy 
északnyugati lejtőjéről pedig a Szépvölgy mai árkával ellentétes irányú  
vízmosás támadt, (az utóbbiról kettő). Mindezek a vízfolyások a víz
nyelőt táplálták.

A  Duna az I. glaciális korban megint bevágódott, régi völgyfe
nekét fellegvárí terrasz alakjában szabadon hagyta. A z ínterglacíálís 
korban völgyét kiszélesítette, a kor végén pedig hatalmas vastagságban 
feltöltötte kaviccsal és homokkal. Ez a völgyfenék azonban nem lát-

l) C holnoky: Egyetem i előadások.
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h .tó, mert a II. glaciális korban ebbe a saját feltöltödésébe vágódott 
be ismét* Ezt az újabb, a felegvári terrasz szintjénél mintegy 50 — 60 
méterrel mélyebben fekvő völgyfenekét a városi terrasz szintjén kiszé
lesítene, (1 0 .4 5 -  46) s a budai hegvek mai tövének tájáról kelet felé 
kanyarodott. (40.460).

A  Dunanak szakaszjellegváltozásai a Szépvölgy alsó szakaszán is 
érezhetőek v o la k . A  Dunának az 1. glaciális korban történt bevágó- 
dására a Pálvnlgyi-árok is erősebben mélyítette völgyét, a völgyfő 
hátráló erózióval mar-már felkapaszkodott a Remetehegy-Látóhegy 
gerincre, az átréselést azonban a Duna interglaciális szakaszjellegvál- 
tozása késleltette.

A  II. glaciális korban az erózió ismét megfiatalodott a Pálvölgyi 
árokban, a Dunának a városi terrasz szintjébe történt bevágódásakor. 
A  vöígyfö felkapaszkodott a Remetehegy-Látóhegy gerincre, beréselte 
a nyerget, s lecsapolta a felső medencét. Ettől az időtől a Pálvölgyí- 
árok lett a fövölgy, fejlődése nagyon megerősödött, mert a medence 
vízgyűjtőterületével meggyarapodva, e egendö vízmennyisége volt az 
erősebb bevágódásra, bár a hidrosztatikai nyomás újabb csökkenésével 
a hőforrások szintje ismét alább szállt, s a Pálvölgyi-árokban is meg
szűnt az állandó vízfolyás, a hőforrások már csak a kiscelli párkány
síkon törtek a felszínre. Törm ellékkúpot is rakott le a kiscelli párkány
sík alatt a JJ0-es szintmagasság körül, ahol most torkollott.

A fetiő völgyszakasz medencéjében az ópleísztocén állapot tovább 
tartott, míg a lecsapolással el nem jutott a hosszantartó geológiai idők
ből a geográfiai ídc-kbe. A  medencének ily késői lecsapolá'a mellett 
leghathatósabb bizonyíték a jelentős vastagságban és tekintélyes kiter
jedésben megmaradt lösztakaró, míg területünk más részein csak fol
tokban talalható a lepusztulás folytán. A  medencében a lecsapolás 
lényeges változásokat okozott. A  föld melyében kifejtett munkásság 
kora megszűnt, a normális lecsapolás folytán a medence víznyelője 
beomlott, betömödött. Most már a felső völgyszakasz árkai is a reme
tehegyi szoroson keresztül a Dunába szolgáltatták vizüket. A  normális 
erózió rögtön alkalmazkodott a Dunához, a Remetehegy és a Látóhegy 
északnyugati lejtőjéről lefutó vízmosások megváltoztatták irányukat, 
obszekvens völgyszakaszokká lettek.

c-A völgy a holocénban.

A  pleisztocén végén a Szépvölgy morfológiai képe már nagyon  
közel állott a maihoz. Az óholocén kezdetén a Duna a városi terrasz 
szintjén visszatért a hegység lábához, elpusztította a Szepvölgy törme
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lékkúpját, sót a fellegvárí terrasznak is jórészét. A  terrasznak csak a 
hegység lábához simuló keskeny sávját hagyta meg, területünkhöz 
tartozó részéből pedig a M átyáshegy talpánál elterülő, édesvízi mész
kővel borított téglagyári terraszfokot kímélte meg.

A  Szépvölgy egyesült alsó és felső szakaszán az árkok is jobban 
kiszélesítették völgyüket.

Az újabb holocén időben a Duna ismét eltávolodott a hegy lábá
tól, 5— 6 méterrel mélyebben bevágódott mai alluviális völgysíkjába, 
(9.22) s szabadon hagyta városi kavicsterraszát, amelyen a III. kerület 
terül el.

A  Dunának ez a szakaszjellegváltozá.ca a Szépvölgy fejlődésében 
alig hagyott valami nyomot. A  völgy is jobban bevágódott, egyúttal 
hosszabbodott, át kellett vágnia a Duna kavicsterraszát, hogy valamivel 
a 100-as szintmagasság alatt a Dunába torkolhasson.

Hotssmetssetek.
U U jlak íhegy . D Duna. Sz Szépvölgy. H2 Hárm ashatárhegy II. csúc*.

A  Szépvölgy mai szegényes vízhálózata a Dunának szubszekvens 
függvénye. Vannak benne genetikai szempontból más természetű sza
kaszok is. A  Hármashatárhegy I. csúcsának északnyugati talpánál 
keletkezett árok tektonikus eredetű konszekvens szakasz. A z Újlaki- 
hegyről induló két árok pusztán eróziótól formált konszekvens szakasz, 
a remetehegyi szoros felett egy kis része obszekvens. A  remetehegyi 
szoros hátráló erózióval keletkezett ínszekvens völgyszakasz, a szorostól 
délkeletre tektonikus eredetű ínszekvens szakasz. Innen a Pálvölgyben  
EN y-D K irányban haladva pusztán eróziós, a lejtőtörmelékes löszbe 
és a budai márgába vágódott bele az árok. Majd megkerüli a M átyás
hegy horsztját, ahol a budai márga alatt már a briozoás márgába és 
a nummulinás mészkőbe is bevágódott, ezért ez a rész epigenetiku*. A
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Mátyáshegy alatt keletre fordul, s mindenütt csak erózióval vágódott 
bele a budai márgába, majd délkeletnek tart, s a téglagyár mellett a 
kiscelíí agyagban levő tektonikus eredetű szakasza következik, végre a 
dunakavicson áthaladó része ismét eróziós.

A  Zöldmáli-árok eróziótól formált függő völgye is szubszekvens. 
A  Pálvölgyí-arokkal való egyesülés előtt a budai márga alatt ez is 
bevagódott a bríozoás márgába, így ez a kis szakasza epígenetikus.

A  Szépvölgyi-árok hossza 5300 m., esése a 440-es szintvonaltól 
a 180-asíg 4.66 m /J00 m, 180-astól 140-esíg ÍJ.43 m/ 100 m és 140-estől 
a 100-asíg 3.26 m /100  m, átlagos esése pedig (a 440-es és 100-as szint
vonal között) 7.42 m /100 m). A  Zöldmáli-árok hossza 1750 m, esése 
a 250- és 180-as szintmagassag között 5.75 m /100 m, a 180-as és 
140-es között 8.88 m/ 100 m, átlagos esése (a 250-es és 140-es szint- 
magasság között) 6.28 m /100 m).

Az árkok méretei a remetehegyi szoros felett jelentéktelenek, csak 
a medence tektonikus árkának a délkelet felé haladó eróziós árkokba 
való torkolatánál találunk erősebb bevágódást. A z árkok a medencében 
mindenütt löszben futnak. Az alsó völgyszakaszon a bevágódás már 
jelentékenyebb, különösen a Pálvölgyí-barlangtól lefelé, a 180— 140-es 
szintmagasság között. A  fenékgátak építése óta azonban már sok he
lyen feltöltődött, a legalsó részen pedig, a téglagyári terraszfoktól lefelé 
eső szakaszon, a városrendezéssel kapcsolatban már be is boltozták. A  
Folyondár-utcától a Dunáig 820 m. hosszúságban boltozott csatorna 
vezeti le az árok vizét, ezen felül pedig mintegy 1000  méteren kőből 
épített fenékgátak korlátozzák a víz esését és a törmelék továbbszállí
tását.1) Ezeken a részeken a természetes állapotokat az emberi kéz 
beavatkozása már jórészt megváltoztatta, most pedig különösen a Zöld- 
málí-völgynek az építkezésekkel kapcsolatos rendezése alakítja át a 
természetalkotta térszíni viszonyokat.

B., Gejtőformáíc.

Területünk lejtőformáinak eredetét szinte kivétel nélkül tektonikai 
okokra, a törésekre vezethetjük vissza, amelyek a kőzetrétegeket egy- 
oldalúlag felemelték, élükre állították, vele a lejtő arculatának alapját 
megadták. A  denudácíós erők pusztítása, különösen az erózió és de
fláció már csak ezen adottságok következményeikép vettek részt a for
mák kialakításában. Természetesen a Szépvölgy bevágódása is fontos 
szerepet játszott a lejtők fejlődéstöiténetében.

*) Az idevágó adatokat a  közp. városháza polgárm . II. ügyosztálya (vízépí
tészeti alosztály) bocsájtotta rendelkezésemre.
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A  területünkön előforduló lejtőket következőkép osztályozhatjuk: 
homogéneus és nem homogéneus anyagból felépített lejtők*

Az utóbbiak következő rendbe sorolhatók: U A  lejtő iránya a 
rétegek csapásirányával párhuzamos, a) a lejtő hajlása egyirányú a 
rétegek dőlésével, csak a rétegek dőlésszöge nagyobb; b) a lejtő haj
lása a rétegek dőlésével ellenkező, (ellenesésű lejtő); 2. a lejtő iránya  
a rétegcsapást ferdeszögben metszi*

Homogéneus lejtőt aránylag keveset találunk, csak a nagyobb ki
terjedésű dolomitrészeken fordul elő*

Ilyen a Hármashatárhegy I* csúcsának délkeleti normális típusú 
lejtője*

Ide tartozik a Látóhegy keletészakkcletí lejtője. A  lejtő domború* 
mert a remetehegyi szorosnál a völgy bevágódása igen intenzívus*

Nem homogéneus anyagból felepített lejtő sokkal több van, külö
nösen olyan, amelyiknél a rétegek dőlése meredekebb a lejtő hajtásánál. 
Ilyenek kevés kivétellel hegyeink délkeleti lejtői az egyoldalú felemel
tetés miatt*

A  Hármashatárhegy II* csúcsának déldélkeleti lejtője domború* A  
domború jelleget a nagy tömegben kiemelkedő dolomitegy&ég adja meg, 
hozzátartozik a vékony lösztakaróval borított nummulinás mészkő lej
tője is, a homorú részt pedig az elkeskenyedő sávban az infleksziós 
vonalig felnyúló lösz alkotja*

A z U jlakíhegy délkeleti lejtője homorú* A  domború részt a csú
cson átvonuló keményebb dolomit és nummulinás mészkő, a homorú 
részt a szépvölgyi medence északi részének tektonikus árkáig hosszan 
lenyúló lankás löszlejtő alkotja.

A  Látóhegy délkeleti lejtője (Csatárka) szintén homorú* A  csúcs 
a dolomiton van, lefelé a nummulinás mészkőnek a csapásirányban 
hosszan elnyúló, lepusztult pereme következik, utána a bríozoás márga, 
végül a homorú jelleget megadó, nagy területet beborító budai márga, 
am elyet foltonként lösz fed. Mivel a dolomit, a mészkő és a briozoás 
márga keménysége különböző, a domború rész három domború lejtő
szakaszból áll, közbeiktatott kisebb homorú lejtőrészletekkel.

A  Ferenchegy délkeleti lej'ője is homorú* A  domború részt a 
csúcson keresztül a csapás irányában hosszan elnyúló, de aránylag  
keskeny mészkő és briozoás márga alkotja, a homorú lejtőrészt pedig 
a nagy területen elterülő budai márga*

Hasonló felépítésű a Szemlőhegy délkeleti homorú lejtője is* A  
gerincen mészkő, továbbá egy kis dolomitfeltólódás van*
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Elíenesésű lejtőket találunk az egyoMalú^ag felemelt hegyrögök  
összes északnyugati lejtőin*

Szépen látható az ellenesés a Látóhegy északnyugati lejtőjén, ahol 
a kemény dolomit rétegfeje emelkedik ki a briozoás márgaból és a 
löszből* A lejtő homorú*

Ilyen a Zöldmái. a Ferenchegy északi lejtője i*. A  budai márgabol el- 
lenesesű keményebb mészkőrétegfej bukkan ki, s teszi homorúvá a lejtőt* 

A Remetehegy északnyugati lejtőjén a mészkő és a dolomit el
leneséssel lépcsősen ereszkedik bele az EK-DN y irányú törésnek lösz
szel kitöltött keskeny mélyedésébe. A  lejtő domború.

A  H árm a'határhegy I* csúcsának északnyugati ellenesésú lejtője 
szintén domború* A  domború szakaszt a dolomit és a mészkő alkotja, 
csak lenn a völgyben van egy kis, löszből képződött homorú rész ete* 

G yakoriak lerüle ünkön az olyan lejtők, amelyeknél a lejtő iránya 
a rétegcsapással szöget zár be.

A  Kis Kecskehegy északkeleti homorú lejtőjének iránya a réteg
csapást derékszögben metszi. A  gerinc csapásiranya E K-D N y, a lejtő 
pedig E N y-D K irányú. A  legmagasabb pont a felvetődött dolomit- és 
mészkőrétegfej érintkező vonalán van. A  300-as szintvonal az erdőha
táron megy végig, a mészkő és a briozoás márga szépen látható ha
tárát jelzi a lösz felé, amely laposan lejt a szépvölgyi medence árkába, 
s a lejtőnek a homorú jellegét megadja.

A  Nagy-Kecskehegy délnyugati lejtője ferdeszögú domború lejtő. A  
csúcson EK-D N y irányú csapással átvonuló nummulinás mészkő, majd 
lentebb a briozoás márga lenyúlik egészen a Szépvölgy árka mellett ezen az 
oldalonigen keskeny sávban lévő löszig. A lejtő  ■íENy-DDK irányban halad.

A  Remetehegynek a szorosban levő délnyugati lejtője egyenes lejtő 
az erős alámosás következtében. A  lejtőn északnyugat felől délkelet felé 
haladva, először dolomiton, majd a csúcsot alkotó mészkövön, végül 
briozoás márgán járunk. A  rétegcsapás iránya K -N y, a lejtőé ÉNy- 
D K. A  rétegkibukkanások a sürú erdővel borított, meredek lejtőn ne
hezen láthatók, de egyébként sem mutatnak éles formákat.

Lentebb a szorosban az intenzívus bevágódas mindinkább megszű
nik, a szoros alatt a völgy kitágul, és a Rem etehegy déli pihenőjének 
lejtője már homorú. Domború részét dolomit és nummulinás mészkő 
építik fel, kis homorú tag közbeiktatásával, hogy azután a lankás lösz
lejtőbe menjenek át* A  rétegcsapás ÉK DN y, a lejtőcsapás pedig ÉNy- 
DK felé tart, a lejtő tehát derékszögű*

A  M átyáshegy délnyugati lejtője erősen alámosott domború lejtő* 
Ma ezt a részt hatalmas nummulinás mészkőbánya csúfítja el. A  csúcs 
a  mészkövön van, tőle északra a lejiőt dolomit, délre bríozoás márga
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építi fel. Északról dél felé haladva, á dolomit után a mészkő és a brío- 
zoá* m árgi lepusztult kuesztaperemeí nyomozhatok ki az erdő alatt1*

j i ( » . Vj | I > ■

A lejtő csapásvonala E-D, így derékszögben metszi a K -N y irányú ré
tegcsapást.

A  Szépvölgy jobb oldalán, a remetehegyi szorostól lefelé végig 
homorú lejtőket találunk.

A  Látohegy keleti lejtője ís ilyen, ahol a domború részt a dolo
mit, a mészkő és a brioz9ás i^iárga építi fel, a homorú részt pedig a 
keskeny sávban az árokig húzódó lösz. A  rétegek csapásiránya EK-DN y, 
a lejtő csapása EEN y-DDK irányú.

A  Ferenchegy keleti lejtője szintén homorú, a domború részt  ̂
nummulinás mészkő és a briozoás márga, a homorú részt a budai márga 
alkotja. A  rétegek csapásíranya K -N y, a lejtő iránya ÉÉNy-DDK.

Hasonló felépítésű a Szemlőhegy északkeleti lejtője. A  domború 
részt a dolomit és a (m észkő, a homorú részt a. budai márga építi fel 
a Szépvölgy felé. A  pfeís£tocén terrasz m aradványát ís ki lehet itt mu- 
ta ní, mint közbeiktatott kis domború lejtőrészt. A  rétegek és a lejtő 
csapásiránya az előbbivel <azonos, ferdecsapású lejtő.

A  vö lgy  legalsó szakaszán a lejtők eredeti formáját az erős épít
kezéssel kapcsolatos lehordás és feltöltés miatt ma már. még képzelet
ben ís alig lehet kelyreállítaní.

C ., Karsztjelenségek és barlangok.

A  Budai-hegységről, így területűnkről ís elmondható az a képte- 
tenségnek tetsző megállapítás, hogy karsztterület karsztjelenségek nél
kül. Karsztjelenségeket, a mészkő lepusztulását követő típusos formákat 
csak a Szépvölgy felső szakaszán találunk, ott is csak igen gyéren. így  
az Ujlakíhegy gerincén és lankás délkeleti lejtőjén dolinákat láthatunk, 
ugyanott, karrosodott mészkőszíklákat. Annál nagyszerűbb karsztjelen
ségnek lehetünk csodálóí a Szépvölgy alsó szakaszán lévő,barlangokban.

Területünkön1 a barlangképződés egyrészét a hegység sztratígráfíá- 
jától és tektonikájától, másrészt a mélybe hatoló csapadékvíz és a mély
ből feltörő hőforrások kémiai és mechanikai munkájától függött. Ott 
keletkeztek barlangok, ahol a vízben jól oldódó mészkő a briozoás 
márga mellett a hőforrások feltörési szintjében előfordult. A  hegy tek
tonikai felépítése is befolyással volt barlangjaink kialakulására, a jára
tok területünk tektonikájában uralkodó É K -D N y irányú díaklázísok 
mentén fejlődtek. (20.1.)

Területünk barlangjai először víznyelők voltak. (6.144.) K ialakí
tásukat a mészkőbe leszívárgó csapadékvíz kémiai hatása kezdte meg,
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majd a diaklázísok mentén keletkezett rések kitágítása után már a me
chanikai hatás (az erózió) is munkába állott, különösen mikor a csa
padék megnövekedésével a víznyelőn át nagyobb víztömegek hatoltak  
a fejlődő járatokba. A z időszakos víz folyása felsőszakasz jellegű volt, 
a hasadékokat egyre jobban mélyítette, míg el nem ért a barlangi eró
zióbázisig. azaz addig a völgyig, ahová a barlang nyílott.

Barlangjaink fejlődésünk második korszakaban forrásbarlangok
(6.144) és víznyelők voltak egyszerre. A  barlangokban feltörő hőforrá
sok alulról fölfelé fejlesztették barlangjainkat. A  mészkőnek nem karsz
tosodó fedőjét, a bríozoás márgát átjárták, feloldották, kémiai úton át
alakították, anyag- és térhiányt idéztek elő benne, így új üregek létre
hozásával hozzájárultak a járatok kialakításához. Vizük jórésze forrás 
alakjában kitört a barlangokból, s a felszínen került lefolyásra. Elapa
dásuk idején a kémiailag álalakított márgát cirkulációs járataikban le
rakták, s a járatok egy részét újra eltömték. (12.88.)

A hőforrások elapadása után barlangjaink ismét víznyelőkké váltak,
(6.144) az időszakos vízfolyások a hőforrások lerakodását jórészt eltá
volították. (12 .88—89.)

M ikor a szépvölgyi magas medencében a .csapadékvíz normális 
levezeteshez jutott, a víznyelő betömődött. Ma barlangjaink elhagyott 
terraszbarlangok. A z elcseppkövesedés igen lassú ütemü, mert a karszt
víz a barlangok fenéknívója alatt van, 126— 132 m. tengerszin feletti 
magasságban. (28.639) A  hévvízek is a rétegeknek az óholocénban tör
tént újabb vetődésével keletkezett termálís vonalon buggyannak felszínre 
104— 108 m. magasságban. (25.15)

A  miocén hőforrások feltörését ScHRÉTER (34.219) a Szentendre- 
Vísegrádi-hegységet felépítő andezítkítöréseket követő posztvulkánus je
lenségnek tartja; ScHAFARZIK (30) a geízírtüneményt a Velencei-hegy- 
ség északi felében fennállott, ma már lepusztult paleozoos helységben 
működött kvarcporfír-, helyesebben líparíterupciókkal magyarázza. Mind 
a két nézet helyes lehet, csak időrendi különbség van a két kitörés kö
zött. A  liparíterupcíókat követő hőforrások részben ugyanazokon a tö
résvonalakon törtek fel, amelyeken az andezíterupciók után keletkezett 
geízírek találtak utat a felszínre. Az andezítkitörések ugyanis koráb
biak, idejük az alsó és felső mediterráneus emelet határa. (3.1.172 és 174.) 
Ekkor még nemcsak egy peremi termálís vonalról, hanem a sakktábla- 
szerűleg összetöredezett egész Budai-hegységnek vetődésí rendszeréből 
4 0 0 —500 m. magasságban mindenütt törtek fel hőforrások, és innen 
húzódtak le a későbbi geológiai korokban a mai termálís vonalra a 
Dunához, (35.72) egyúttal a geízírtüneményeket kísérő vízgőzök és gázak
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fcszítőerejet kovasavtartalm a és hőfoka egyre csökkent. Ma a felszíni 
víz a dolomit és a mészkő hasadékain át a mélybe jut, ott felveszi a 
mélységbelí magas hőmérsékletet, s a vetődéseken kérésziül újra a fel
színre száll, a hidrosztatikai nyomás hajtóerejével, továbbá önerejéből, 
a benne foglalt vízgőz és gáz segítségével, a felmelegedés okozta kiter
jedés folytán* ^28*637—40.)

A  pliocénban a hőforrások feltörési magasságát már pusztán a hid
rosztatikai nyomás szabályozta, ez pedig a pesti síkság szintmagasságá
tól függött* A  pliocenkorí termális magassága J70— 250 m* közö:t in
gadozott* Ebbe a szintbe tartozik a szemlőhegyí Kadic-barlang és az 
1933-ban felfedezett Ferenchegyi barlang.

A  Kadic-barlang bejáratának tengerszín feletti magassága 2J7.6 m, 
legmélyebb része körülbelül a J70-es magassági vonalig süllyed. Föjá- 
ratai területünk tektonikájában uralkodó EK-D N y irányú hosszanti tö
résvonalak m értén fejlődtek, ezeket a hasonlókép uralkodó EN y-D K  
irányú rövid hasadékok kötik össze. (20 2.)

A  barlang a plíocén levantei emeletén fejlődhetett, (8.9,) s bar
langjaink fejlődésének mind a három fázisán keresztülment. A  járatok  
a nummulinás mészkőben máskép jöt ek létre, mint a briozoás márgá- 
ban* A  mészkőben pusztán a díaklázísok hosszanti irányában fejlődtek, 
még a mészkő rétegezettsége sem befolyásolta, azért hosszanti szelvé
nyük egyenes vonalban fut, keresztszelvényük pedig keskeny és magas, 
csak fenékrészük öblösödik ki* A korrózióval keletkezett keskeny ha- 
sadékokat a felülről betóduló víz eróziója egyre jobban mélyítette egész 
az erózióbázis szintjéig, egyúttal örvénylő mozgása a fenékrészét öb
lösre bővítette. A z alacsony cs meredeken lejtő járatokban viszont a 
víz nyomásos eróziója és örvénylő mozgása minden irányban tágította 
a hasadék falait, s öblösödéseket (Druckkolke) hozott létre a mennye
zeten, így az Orvényfolyosóban. (20.2.) A  barlangnak a márgában lévő 
járatai gömbölyű falú, felfelé nyíló kürtök, a diaklázisokban rendesen 
vertikális iranyban fejlődtek, vagy több diaklázis kereszteződésénél ke
letkeztek. Ezeket a hosszabb időn át egyenlő nyomással felszálló hév
vizek hozták létre* A  feltörő hőforrások a járatokat nyomásos erózió
val minden irányban egyformán bővítették, a márga keményebb réte
geinél a fal erősebben ellenállott, a puhábbaknál jobban bemélyedt. A  
járatok keresztmetszete kerek, fala lesímított. A  felfelé örvénylő vízfo
lyás ís hozott létre a járatok mennyezetén félgömb alakú öb ösödéseket* 
Gömbsugaruk sokszor meghaladja a métert. Különösen szép, szabályos 
formában láthatók a barlang Felső emelet nevű részében. (16). A  kor
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rózió nyomai ma is itten sokkal erősebbek, mint a mészkőben fejlő
dött járatokban.

A  pliocén térszínen feltöltődés ment végbe, a barlang feneke a 
hidrográfiaí bázis szintje alá került, (8. ÍO — íl.) s a barlang fenekén bizonyos 
magasságig megmaradt a karsztvíz egy része stagnáló állapotban. Ebből 
a hosszabb ideig stagnáló, kalcíumkarbonátummal telített karsztvízből 
csepkőbekérgezés vált ki, vastagsága és magassága a fenékszín m ély
ségével növekedett. A  bekérgezés helyenként 4 méter magas és fél
méter vastag (az Óriásfolyosóban, a Hosszúfolyosóban, a Labirintusban 
és az Oldalfolyosóban.) Ezek a kelvirágra és mohára emlékeztető sárgás
fehér csepkőképződmények (mészrózsák) a barlang legszebb díszei. (20.2.)

A  hőforráslerakódás a barlangban kisebb méretű. Úgy látszik, a 
hévvíz legnagyobb része a szabadban került lefolyásra. A  hőforrásfel
törés különben is a barlangnak csak egyes részeire szorítkozott, azokra, 
ahol nincs cseppkő, így a Felső emeletre, a Kettős folyosó felső á g á ra ; 
a többi járatokban a hőforrások feltörése alatt is csak a csapadékvíz 
járt. Hőforraslerakódást találunk a Gyémántfülkében, a sima mészkő
falat 2 —3 cm. vastag hófehér gípszréteg borítja. A  gipsz aprókristályos 
tömege a faltól elálló kérget alttot, az oldalról vetődő fénysugáiban  
kékes fényben játszik. Egyéb helyen pedig a mészrózsákat vonja be a 
frissen eseit, megfagyott hólepelre emlékeztető kristályos gipszképződ
mény. Későbbiek, mint a bekergezés, (20.2). az elapadó hőforrások rak
hatták le.

Sztalaktitok és sztalagmítok szerény alakban és csak néhány 
szakaszban fordulnak elő. A  Hosszú fo.yosó Kéz nevű részében 5 
sztalaktit volt, egy mar hiányzik. Ezek is később keletkeztek, (20.2.) talán 
mikor a hőforrások elapadása után a barlang másodszor is víznyelő 
lett. A z északkeleti ág Névtelen termében vasokszidtól csokoládé bar
nára színezett cseppkövet láthatni. Egyes szakaszokban találunk még 
mesztufát, barlangi agyagot, (csak az Agyagos hasadekban és az észak
keleti ág Agyagtermében) és elmállott márgát, a Felső emeleten a 
kioldott kőzetfelületben a fosszíliák nagyobb ellenállású vázait szép 
megtartásban láthatjuk. (16.)

A  barlang összes járatainak hossza ma már 812 m, ebből a felső 
járatokra (Felső emelet, Kettős folyosó felső ága, O rvényfolyosó, 
Északkeleti ág) mintegy 300 m. esik, a Földtani Intézet térképén csak 
600  m. van feltüntetve. 1930-ban fedezték lel a briozoás márgarétegben 
végződő barlangüreget, tulajdonosa MlKLÓSY GÉZA gyógyszerész, zöld
máli telektulajdonos. Felmérését és térképezését K a DIC OTTOKÁR dr. 
hajtotta végre 1930-ban.
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Ebbe a szintbe tartozik a Jertnchegyi-barlang ís. 1933-ban fedez
ték fel, feltárása folyamatban van. Vasajtóval ellátott bejárata a Török- 
vész-uton (260 m.) a Zöldmáli-völgy fejénél található. Ide valószínűleg 
csak legmagasabb kürtője nyílik. Járatai a Látóhegy felé tartanak.

cA cPálvö!gyi*barlang fiatalabb a Kadic-barlangnál (8.10») és a Ferenc- 
hegyi-barlangnál. Az ópleisztocénban ugyanis a hőforrások ismét ala
csonyabb nívón töriek fel, mivel a pliocénvégí Duna-törésvonal mentén 
süllyedés állott be, és a Duna bevágódott, e két összetevő eredője lett 
a hidrosztatikai nyomás újabb csökkenése. A  hévvízek feltörési magas
sága az ópleísztoccn elején a JóO— 210 méteres szintvonalak között 
állott, a pleisztocén további folyam án még ez is alább szállott. Az A l
föld alól jövő hévviz azonban nemcsak a törésvonal mentén a kíscellí 
párkánysíkon buggyant felszínre, hanem az eocén és olígocén rétegek 
alatt elsuhant, s e rétegek szélén tört fel, de most már a  Pálvölgyí- 
barlangban, (9.75.) amelyikek mészkőben lévő járatai már a plíocénvégí el- 
karsztosodás idején kialakultak. (6.144.) }

A  barlang bejárati magassága 205.76 m, ^legnagyobb mélysége 
ismeretlen, de a Kadic-barlang analógiájára 150 — 160 méterre tehetjük. 
Fejlődése azonos a  Kadic-barlangéval. (20.1.). Járatai területünk tektoniká
jában uralkodó É K-D N y és É N y-D K irányú törések mentén fejlődtek. 
Az EK-D N y irányú diaklázísok mentén magas és 2—4 m. keskeny, 
felsőszakasz jellegű folyosók fejlődtek. A hol törések keresztezték egy
mást, csarnokszerű üregek képződtek, legnagyobb köztük a Színház. 
A  barlang feneke igen szabálytalanul fut* fel és le halad, néha akna
szerű mélyebb folytatásokhoz vagy hasadékokhoz vezet.

A  barlangnak a mészkőben lévő járatai a normális erózió mun
kája, melyhez a csapadékvizet a szépvölgyi medence víznyelője szol
gáltatta. A  briozoás márgában lévő járatait ép úgy, mint a Kadic- 
barlangban, a hőforrások kémiai és mechaníai munkája alkotta.

CRAMER ezt tagadja. • Ismerteti CHOLNOKY-nak (6. 144—5.) 
és ScHERF-nek (35. 68—9.) a barlang keletkezéséről kifejtett néze
tét, s kijelenti, hogy az övé a ScHERF-étől lényegesen eltér. (12.88.) 
Lényegileg azonban nem egyéb, mint CHOLNOKY-nak a barlang 
keletkezéséről alkotott véleménye. Egyedül abban tér el CHOLNOKY-tól, 
hogy a hőforrások lerakódását nem travertinónak, hanem az Jncru- 
statíon Excelsior Geysir Basin Yellowstone Park lerakódásával és a 
Geysirit lslanddal tett kémiai összevetés alapján geízíritnek tartja.i) 
Egyébként szerinte ís a barlang először víznyelő volt, (12.83.) majd

l) Böckh szerint (3. I. 206—7.) „forráskvarcit.4*
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hőforrások törtek fel benne. A  víznyelő működését a hőforrások 
feltörése alatt ö is folyt itó agosnak veszi, legalább a barlang egy része
ben, ahol a stagnáló víz arag jn ito t és baritot rakott le* A  hőforrások 
azonban szerinte a járatokat nem bővítették, elapadásukkor inkább 
eltömték geizirittel a feltörési zóna járatait* A feltörés megszűnése után 
időszakos folyó vizek (CHOLNOKY másod k víznyelő barlangja) az 
üregekből a geizírit nagy részét eltávolították. (12*88—9.) Ma a terrasz- 
barlang száraz, a víz normális úton, a felszínen csapolódik le a szép
völgyi medencéből.

A  barlangban előfordufó geizírit fehéres szürke vagy fehéres 
sárga, néhol vasokszidtól barnás kőzet* Teljesen ugyanazok a fossziliák 
fordulnak elő benne, mint a briozoás márgában, csak a kisebb fosszi
liák a briozoás márga elkovásodása után történt kőzetfeloszlás folytán  
megsemmisültek, és csak lenyomatban (negatívban) maradtak meg, a 
nagyobb kövületek csak a korrózió nyomait mutatj k* (12*88*)

CRAMER a geizírit lerakodást ScHRKTER-től veszi, aki a hőfor
rások lerakódását elkovásított briozoás márgának tartja, (34*218*) így 
vizsgálódásának eredménye legnagyobb részt ismert megállapításokat 
tartalmaz, (CHOLNOKY morfológiai és SCHRÉTER kémiai magyará
zatát követi,) részben vitatható* Önálló eredményének azt lehet felfogni, 
hogy feltételesen megállapította a mészkő járatait kitöltő geizírit helyét, 
továbbá hogy felismerte a második víznyelő barlang regeneráló tevé
kenységét.

Cseppköképzödmények ritkábbak a barlangban, de azért igen szép 
bekérgezéseket találunk sárga, erősen csillogó, finom kristályú mész- 
cseppkőből* G yakoriak az omlások, a barlang feneke leginkább tör
melékanyagból áll, típusos barlangi agyag szinte sehol sincs*

Összes járatainak hossza 980 m* Kőrobbantáskor fedezték fel, 
feltárását ScHOLZ P A l  KORNÉL és Ba GYURA JÁNOS kezdték meg 
1904-ben* (19*122.) Azóta állandóan folyik tanulmányozása* KAD1C 
OTTOKÁR dr* mérte fel és térképezte* A  barlang a Pannónia Turista 
Egylet tulajdona*

A  pálvölgyi kőbánya falában még több kisebb barlangnyílás lát
ható, főleg nyugatra és északnyugatra* A  bánya nyugati falában nyílik 
a Látóhegyi-barlang, (Déri-barlang), folyosója a Látóhegy alá nyúlik, 
bejárata a Szépvölgyi-útról is látható. ÉN y-D K irányban halad, mínt- 
egy 34 m« hosszú, magas, felsőszakasz jellegű folyosóból áll* Csak az 
északnyugati végén van cseppkő, ahol nyugatra fordul a folyosó, majd 
erősen megkeskenyedik, hogy festői cseppköves üregben végződjék* 
A  Kőbányt-barUng a % előbbi alatt van, egyirányban is halad vele,
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igen sok kőtörm elék van benne. A  bánya északkeleti oldalában, a 
turistaház alatt nyilik a Pálvölgyi-ördöglyuk (Jordán-barlang.)

Nagyobb barlang még a oMátyáshegyi-barlang* Hosszúsága Í97 m. 
Kalcit- és baritlerakódást, továbbá kovásodott márgaíszapot találunk  
benne.

Ezenkívül temérdek apróbb üreget számlálhatnánk még össze 
területünkön, hosszuk mintegy 390 m. Az összes barlangjáratok hosz- 
szat 2500 meterre tehetjük. (Í6.)

Sokat lehetne és kellene tenni a barlangok kellő berendezése és 
karbantartása érdekében. Sajnos, a jelenlegi mostoha gazdasági viszo
nyok között nem remélhető* hogy nagyobb befektetést áldozzanak erre 
a célra* Pedig a Pálvölgyi- és a Kadic-barlang közelsége és szépsége 
megérdemelné, Budapest nagyvárosi jellege pedig különösen idegen
forgalmi szempontból egyenest megköveteli*

F O R R Á SM U N K Á K *

L *Bekey Imrei A  pálvölgyi barlangrendszerek* Turist* Lapja. 25* 
évf* 2* sz* — 2* ‘Bogsch Lászlói Adatok a kíscellí agyag újlaki és pasa
réti feltárásának ismeretéhez* Bp. J929. — 5* <Böckh Hugó i Geológia. Sel
mecbánya, Í903. — 4* ®utla ‘Béla : Adatok a budai Ördögárok völgyének  
kialakulásához* Földr. Közi* 60* köt* J932. — 5. 'Bulla 'Béla: Morfológiai 
megfigyelések a magyarországi löszös területeken* (Adatok a lösz mor
fológiájához.) Földr* Közi. 6\. köt. 1932. — 6. Cholnoky Jen ő i Elnöki 
megnyitó a M. Földr. Társ. 1925-ben tartott 53. közgyűlésén. Földr. 
Közi# 53. köt. J925. — 7, Cholnoky Jenő i Barlangtanulmányok. Barlang- 
kutatás. 5. köt. 3—4. fűz. \9V7. — 8. Cholnoky Jenő i A  barlangok és 
folyóvölgyek összefüggése. Barlangvilág. 2. köt. í— 2. fűz. J932. — 9. 
Cholnoky Jen ő i Magyarország földrajza. Pécs. Í9Í9.— 10. Cholnoky Jenői 
A  földfelszín formáinak ismerete. (Morfológia) Bp. — //. Cholnoky Jenő  ; 
Általános földrajz. Bp. Í923. —  12* Cramer Helmuth: EinigeBeitráge zűr 
Geologie und Morphologie ungarischer Karstgebíete. Das Budaer Ge- 
birge. (Mitteilungen über Höhlen und Karstforschung. Zeitschrift des 
Hauptverbandes Deutscher Höhlenforscher.) Berlin. Í929. — /3. Ferenczi 
István i A datok a Budakovácsi-hegység geológiájához. Földt* Közi* 55. 
köt. J925. — i4 . Hofmann Károly i A  Buda-Kovácsi-hegység földtani viszo
nyai. Földt. Int. Évk. Í87Í. — /5. Ilorusítzky Henrik i A  Városligetben 
épülő Regnum Marianum plébániatemplom környékének hidrogeológiai 
viszonyai. Földt. KözL 56. köt. Í926. — Í6. Jaskó Sándort A  Szemlő- 
hegyi-barlang* Bpest* J932. (Kézirat.) — /7. Jaskó Sándor i Adatok a Pál-

\
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völgy tektonikájához* Föleit* Közi* 63* köt* íq33* — Í8. Kadic Ottokárt 
A  Pálvöloyi-barlang Budapest határában* Turist* és Atp. 10. évf. 5* 
sz. Í920. — Í9. Kadíc Ottokár: A Pálvölgyi-barlang negyedszázados múltja* 
Turist* és Alp. 19 3 0 .— 20* Kadíc Ottokárt A  S-zemlohegyi-barlang. Bar- 
langvílág. Í933* 3—4. fűz. — 21. Kessler Hubert:  Az új zöldmáli cseppkő
barlang. Turist. és A lp. 20. évf. 1930. — 22. Kéz Andort A  pesthídeg- 
kútí medence földrajza* Földr. Közi. 53. köt. 1925. — 23 . Kutassy Endrét 
A  budavidéki triász szttatigrafíája. Földt. Közi* 55* köt. 1925. — 24 . r//* 
Lóczy Lajost A  Dunántúl hegyszerkezetéről. öldt. Közi. 55. köt. 
1925. — 25. r//. cMáday Lajos t A  Császárfürdő monográfiája. Bpest. 1929.
— 26. Pávai Vajna Ferenc t A  fö’dkéreg legfiatalabb tek’oníkus mozgá
sairól. Földt. Közi. 55. köt. 1925. — 27. Pávai VajnaFerenc t M agyar- 
ország hegységeinek szerkezeti vázlata. Földt. Közi. 60. köt. 1930.
— 28. Papp K árolyt Függelék Schaffer Általános geológiájához. Bpest* 
1919. — 29. Schafarzik Ferenct Geológiai kirándulás Budaújlakra és a 
M atyáshegyre. Bpest. 1914. — 30. Schafarzik Ferenc t Visszapillantás a 
b ídaí hévvforrás fejlődéstörténetére. Földt. Int. Evk. 1921. — 31. Scha
farzik Ferenct Budapest székesfőváros legújabb geológiai térképéről. 
Mát. és Term.-tud. Ért. 39. köt, 1?22 . — 32. Schafarzik'—Vendl t Geoló
giai kirándulás Bpest környékén. Bpest. 1929. — 33. Schaffer X. Ferenc t 
Általános geológia. Bpest. 1919. — 34. Schréter Zoltán: Harmad kori és 
pleisztocén hévforrások tevékenységének nyomai a budai hegyekben. 
Földt. Int. Evk. — 55* Scherf Emilt Hőforrások okozta kőzetváltozások a 
Budai-Pílísi-hegységben. Hidr* Közi. 2. évf. 1928. — 36. Szabó Jó z se f t 
Bpest geológiai tekintetben. Bpest. Í879. — 37* cf5hirring-<Barczat Buda
pest dunajobbparti környéke. Bpest. 1924. — 38. ‘Taeger Henrik t A  Buda- 
Pílísí-Esztergomí hegycsoport. Földt. Közi. 44. köt. 19X4*. — 39* eíegdi 
Róth Károly t Magyarország geológiája* Bpest* 1929* — 40* Vendí A ladárt 
A  budai hegyek kialakulása. Term.-tud* Közi. 63* köt. 1931.

*
Hálás köszönetét mondok ezen a helyen is dr* CHOLNOKY JENŐ 

és dr* KADIC O t t o k á r  egyetemi tanár uraknak dolgozatom készí
tésénél adott szíves útbaigazításukért, dr. K a DIC OTTOKÁR professzor 
úrnak azért is, hogy dolgozatom megjelenését a Barlangvilág anyag  
támogatásával lehetővé tette*


