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A BUDAI-HEGYSÉG HÉVIZES BARLANGJAINAK 
FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE

Ö S S Z E F O G L A L Á S
A budai melegvizek ősi forrásjárataiban jól tanulmányozhatók az üreg képződés fázisai. A barlangi üregek 

képződésével, az utólagos átalakulásokkal és a belőlük levonható következtetésekkel foglalkozik a tanulmány. 
A járatok alakját a befoglaló kőzet szerkezete és a régebbi hévizes hatások erősen befolyásolják. A képződmé
nyek vizsgálatával legalább két felszálló meleg karsztvizes időszak különíthető el, ami a jégkorszak éghajlat- 
változásaival hozható összefüggésbe.

1. Bevezetés
A Budai-hegységben található hazánk legtöbb 

hévizes üregrendszere. Az 1930-ban felfedezett 
Szemlő-hegyi-barlang volt az első, amiről egyértel
műen bizonyíthatónak látszott, hogy a jelenleg a 
Duna partján fakadó langyos és meleg források 
egykori forrásjárataival azonos. Az azóta eltelt 
félszáz év alatt több szakmai és népszerűsítő cikk 
tárgyalta kialakulásuk lehetséges feltételeit, ennek 
ellenére még nagyon kevés szerző foglalkozott a 
barlangban megfigyelhető genetikai jellemzők értel
mezésével. A kutatások kizárólag újabb járatok fel
tárását célozták, míg az ismert szakaszok vizsgálatá
val alig foglalkoztak. Ennek lélektani okait barlan
gászok körében nem kell bővebben magyarázni.

Meggyőződésem, hogy az eddig elmulasztott 
vizsgálatok és megfigyelések pótlása nemcsak az 
üregrendszerek kialakulásának értelmezéséhez, ha
nem annak ismeretében a további feltárásoknál is 
hasznosítható lesz.

2. Nyílt hasadékok jelenlétére utaló nyomok
A budai barlangok többsége eocén mészkőben 

alakult ki, ezért most elsősorban ezekről lesz szó.
Az eocén előtti karsztosodás nyomairól KRIVÁN 

P. (1959) írt részletesen. Cikkében a Róka-hegy nagy 
kőfejtőiben végzett megfigyeléseit ismerteti, de meg
állapításai a Budai-hegység triász képződményeire 
is érvényesek.

A következő üregképző fázist az eocén mészkőben 
látható, több centiméter nagyságú kalcitkristályok- 
kal bélelt hasadékok képviselik. Ezeket a későbbi 
oldás megkímélte, így a fentnőtt kristályok és a 
gyakran telérszerűen kitöltődött repedések anyaga 
a mai barlangjáratokba benyúlik. Ehhez a fázishoz 
tartoznak a Martinovics-hegy híres ikerkristályai is. 
Kialakulásuk — a következő, kovás-baritos fázis
hoz hasonlóan — vastag oligocén agyagtakaró alatti 
„zárt cellájú” anyagáthalmozással történhetett 
(KOVÁCS J.—MÜLLER P., 1980.)

/. kép. ,, Kovásodott ” és ép mészkőben kialakult járat 
a Pál- völgyi-barlangban ( Szeptáriás-fo/yosó ).
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2. kép. A kőzetből ki prepa- 
rálódott vastag kalcittelért 
borsókő vonta be (Szemlő- 
hegyi-barlang )

3. „Kovásodás”
A legtöbb szerző egyetért abban, hogy a miocén 

vulkanizmus hatása a dolomit porlásán kívül a kőze
tek anyagának hasadékok mentén történő kicserélő
dését (metaszomatózisát) is okozta (NAGY B., 
1979.). Ez az átalakulás jól megfigyelhető a Mátyás
hegyi- és a Pál-völgyi-barlangok járataiban. Ugyan
itt az is látható, hogy a „kovás” erek középvonalá
ban néhol fentnőtt baritkristályok telérei vannak. 
A nehezen oldódó barit a későbbi üregesedés során 
mindenhol megmaradt, több helyen a jelenlegi üre
gek falát alkotja ((Ferenc-hegyi-bg., Molnár Já- 
nos-bg.).

A barittelérek alsó felületén néhol az előző fázis
hoz tartozó kalcitkristályok negatívja látszik, ami a 
két kiválás sorrendjét eldönti (Pál-völgyi-bg., 
Francia-bánya bg.-ja).

Az eddig tárgyalt kiválások — bár többnyire 
egykori nyílt hasadékok falán képződtek — a jelen
leg ismert barlangjáratokban csak a régebbi fázisok 
maradékaiként jelentkeznek, járható méretű üreg 
alig ismert bennük.

4. Nyílt cellájú meleg karsztvizes üregképződés
A mai barlangok jóval később, a vízzáró takaró 

lepusztulása után, a pliocén (?) — pleisztocénben 
meginduló karsztvízáramlás hatására keletkeztek. 
A mélybe szivárgó, majd ott felmelegedő karsztvíz 
a vízzáró takaró alól a felszínre került karbonátos 
kőzet peremén törhet felszínre. A különböző repe
déseken, hasadékokon áramló víz a forrás közelében 
keveredik, üregesedést okozva (MÜLLER P., 1974.).

A Budai-hegység nagy-földtani felépítésében az 
utóbbi évmilliókban lényeges változás nem történt, 
így a pleisztocén üregképződés idején már a maihoz 
hasonló vízáramlási irányokat lehet feltételezni.

Ez egyúttal arra is magyarázatot ad, miért a két 
áramlási vonulat találkozásánál, a Szép-völgy— 
Rózsadomb területén vannak a nagyobb barlangok 
(ALFÖLDI L., 1979.).

A kiválásokban gazdag budai barlangokban vizs
gálódva az üregek kialakulásának több lépcsője 
különíthető el. A hévizekből kivált forrásmészkövek 
magasságának és korának összefüggését már tisztáz
ták (SCHEUER GY.-SCHWEITZER F., 1980.), de 
a forrásjáratok, barlangok hasonló jellegű, több 
lépcsőben történt kialakulásának felismerése az 
eddigi szakirodalomban még nem szerepelt.

5. A meleg karsztvizes üregképződés fázisai
Az első üregesedés során a tektonikailag kialakult 

ÉNY—DK és ÉK—DNY irányú vonalakat követte 
a víz. Ezek az irányok több helyen megegyeztek a 
„kovásodott” vonalakkal, de mert az átalakult kőzet 
savakban nem oldódik, a kialakuló üregek többnyire 
a még ép mészkőben keletkeztek. Az ilyen járatok 
jellegzetesen „b” betű alakúak, a magasabb oldalt 
az átalakult kőzet darabjainak leszakadásával kelet
kező, fönt általában szögletes záródású hasadék 
alkotja, míg az alacsonyabb oldal ép mészkőben 
van, az üreg szelvénye erősen lekerekített, felső 
oldala a kőzetrétegek dőlésének megfelelően ferde. 
Ezeknek a járatoknak alját általában agyag borítja, 
amiben — főleg a „kovás” részen — nagyon sok az 
átalakult kőzetanyag (1. kép). A kőzetrétegek dőlése 
egyébként majdnem mindenütt megfigyelhető ha
tással volt a kialakuló üregek alakjára.

A „kovásodott” anyagon és az ehhez kapcsolódó 
baritteléreken kívül a régebben kialakult kalcit- 
telérek is megnehezítették a víz üregképző munká
ját. A több centiméteres kalcitkristályok fajlagos 
felülete nagyságrendekkel kisebb, mint a kőzetet
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felépítő apró kristályoké. Az oldódás a kristály- 
egyedek felületén játszódik le, ezért nem meglepő, 
hogy a kalcittelérek (és a nagyobb ősmaradványok) 
kipreparálódtak a kőzetből. A járatok bővülése 
során a telérek falként helyben maradtak. A később 
kiváló képződmények bevonták ezeket, így a kuta
tók csak a folyosó hirtelen elszűkülését, majd újra 
kitágulását látták. Legismertebb ilyen telér-fal a 
Szemlő-hegyi-barlangban a Tű foka. Ennek a bar
langnak kiépítése során a szűkületeket járható mé
retűvé kellett tágítani, amivel megfigyelhetővé vált a 
felépítésük, érthető lett a kialakulásuk (2. kép).

A kőzet oldási maradéka az üregek alján rakódott 
le. Mennyiségi számítások és ásványtani vizsgálatok 
hiányában jelenleg még nem dönthető el, hogy más
honnan mennyi anyag került ebbe az üledékbe. 
Az „átkovásodott” anyag a mészkőre agresszív víz
ben nem oldódik, viszont Iemállott, szétázott álla
potban térfogata megnövekszik. Másik lényeges 
szempont, hogy az eocén mészkő 5—8 cm vastag 
rétegei közötti— 10 mm vastag agyagrétegek van
nak, sőt az üregek több helyen fölnyúlnak a mész
kőre települő márgába is. Mindezeket figyelembe 
kell venni, ha a barlangokban levő nagy mennyiségű 
agyag eredetét keressük. Ezeken kívül felszínről 
származó üledék is bemosódott néhol, erről azon
ban később lesz szó.

A feloldott mészanyagot a felszínre lépő víz forrás
mészkő alakjában lerakta. Ezeknek a kiválásoknak 
vizsgálata a források működési idejére ad támponto
kat.

6. Felszín alatti kiválások
A pleisztocén során a csapadékban bővebb inter- 

glaciálisok kedveztek a karsztos eredetű hévforrások 
működésének. A jeges időszakok szárazsága miatt a 
források vízhozama lecsökkent, valószínűleg néhá- 
nyuk el is apadt. Ekkor az üregekben a megrekedt, 
vagy nagyon lassan áramló vízben a helyi anyag
áthalmozás jutott túlsúlyba; az eddig a forráson 
távozó oldott mész most helyben vált ki. Az üreg 
felső részén a lecsapódó kondenzvíz a légtérben levő 
széndioxid segítségével állandóan növelte fölfelé az 
üreget (MÜLLER P., 1974.), a feloldott kőzet anyaga 
pedig folyamatosan pótolta a kiváló mészmennyisé- 
get, ami a barlangi „tó” falait és alját is bevonta. 
Ekkor keletkezhettek a jellegzetes „borsókövek” és 
„karfiolok”.

A víz felszínén az eltávozó széndioxid miatt erő
sebben túltelítetté vált az oldat, ezért itt vékony 
mészhártya keletkezett. Ez a legkisebb — például 
buborék felszállása miatt keletkező — hullámzás 
vagy más vízmozgás hatására összetört és a víz aljára 
lebegett le, ahol a további kiválások megvastagítot
ták és összecementálták őket. (KRAUS S., 1978, 
1979.) (3. kép). Az egyre vastagodó kalcitlemez- 
tömeg tehát az egykori fenékszint biztos jelzője.

A „borsókövek” rétegzettségére és a rétegzetlen 
„karfiolok” képződési körülményeire most nem 
térek ki, mivel annak az üregek képződése szempont
jából nincs jelentősége.

3. kép. Az egykori barlangi tó alján felhalmozódott és 
megvastagodott kalcitlemezek mikroszköpi képe 
( Szemlő-hegyi-barlang )

A magasabb részeken, ahova a pára valamiért 
nem juthatott el, megindulhatott a cseppkövesedés.

7. A vízáramlás újraindulása
Az éghajlat enyhébbre és csapadékosabbra válásá

val a forrásműködés újra megélénkült. Az időköz
ben mélyebbre került megcsapolási szint miatt az 
üregesedés is lejjebb folytatódott, de a már meglevő 
üregekben is megjelent az oldóképes melegvíz. Ez a 
régi járatok agyagkitöltésének szélén tudott leg
könnyebben felfelé hatolni, majd az előző időszak 
kiválásait áttörve jutott az üregbe. Ezeknek a fel
törési csöveknek egyikét ismerte fel Kessler Hubert 
a Ferenc-hegyi-barlang felfedezése után (KESSLER 
H., 1961.)

A Ferenc-hegyi-barlangban a „Hévforráscsövön” 
kívül több nagyobb méretű feltörési cső található. 
Egyik legtipikusabb az üregrendszer nyugati részén 
levő „Légvédelmi ágyú” közel két méter hosszú 
csöve (4. kép).

Ebben a barlangban lehet megfigyelni azt is, hogy 
a régebbi kiválások gyakran szivacsszerűen vissza
oldódtak (pl. Bocskai-terem), a borsóköveknek pe
dig csúcsát és néhány rétegét oldotta fel a víz.
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Néhány járat legfölső részén a kivált képződménye
ket a vízmozgás áttörte, és a kialakuló örvényüstök 
a kőzetbe és a borsókövekbe (anyaguktól és szerke
zetüktől függetlenül) egyaránt belemaródtak.

A mélyebb szinteken kialakuló új üregekbe az 
előző időszak fenékszintjét képező agyag leszakadt, 
illetve leiszapolódott. Ez lehet a magyarázata, hogy 
például a Pál-völgyi-barlang új szakaszaiban sok 
helyen a termek alján csak kőtömbök vannak, agyag 
nélkül. Ahol agyag alkotja a járat jelenlegi alját, ott 
is több helyen látható az egykori fenékszint falakon 
visszamaradt törmelékszínlője. Lényeges ebből a 
szempontból a Pál-völgyi-barlang több részén lát
ható kalcitlemez-híd, ami jelenleg a járat főtéjét 
alkotja, pedig összehalmozódása csak az üreg (egy
kori) alján történhetett meg (5. kép).

Néhol már cseppkövek is képződtek, amiket most 
kissé visszaoldott, majd kiválásaival tovább növelt 
az új melegvizes időszak (Róka-hegyi-barlang).

A vízmozgás ismételt csökkenésével az oldás is 
jelentéktelenné vált, kis méretű kiválás indult meg,

4. kép. A megújuló hévízáramlás áttörte a régebbi 
kiválásokat ( „Légvédelmi ágyú” a Ferenc-hegyi 
barlangban )

ennek mennyisége azonban meg sem közelíti az elő
ző időszak termékeit. Valószínűleg ez a fázis hozta 
létre a Róka-hegyi-barlang „koronás borsókövein” 
az áttetsző kalcitkristályokból álló koronát, vala
mint a Szemlő-hegyi-barlang visszaoldott borsó- 
köveire rárakódott kalcit-gallért („rózsa-borsókő”).

Szintén a Szemlő-hegyi-barlang érdekességei a 
hazánkban jelenleg még csak innen ismert „kará
csonyfák” , amiket PANOS V. (1960) a csehszlová
kiai analógiák alapján hévizes gejzíreknek tart.

A Szemlő-hegyi- és néhány Pilis-hegységbeli bar
lang gipsz bevonatát elhelyezkedésük alapján az 
utolsó hévizes fázis zárótagjának kell tekinteni, bár 
kialakulásuk még erősen kérdéses.

8. Hidegvizes hatások
A Budai-hegység barlangjai cseppkövekben arány

lag szegények. Ennek oka valószínűleg az őket be
foglaló eocén kőzetek nagy mennyiségű oldási ma
radéka, ami a repedések gyors eltömődését okozza 
(TAKÁCSNÉ BOLNER K., 1980). Ahol mégis 
cseppkövesedés történik, — főleg ha a képződő 
cseppkövek a dús borsóköveken fejlődnek — párat
lan szépségűvé teszik a barlangot. Sajnos, éppen 
ezért ezek a képződmények „tűntek el” leghamarabb 
a főváros barlangjaiból. A hidegvizes kiválások több 
helyen ma is képződnek még.

A Szép-völgy bevágódása során a Pál-völgyi- és a 
Mátyás-hegyi-barlang néhány járata felszakadt, és a 
beömlő víz a magával hozott hordalékon kívül a 
barlang üledékeiben is erős anyagáthalmozást vég
zett (GYURICZA GY., 1980 és TAKÁCSNÉ 
BOLNER K., 1980). Ezek a hatások, az egykori 
vízfolyások iránya, annak változása még nem eléggé 
ismert, így most részletesebben nem esik róluk szó.

A terület ma is aktív hévizes üregei (pl. Molnár 
János-barlang) a járatok növekedésének állapotában 
vannak, azokban kiválás nem tapasztalható.

Kraus Sándor 
v Budapest
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EVOLUTION
OF THE HYDROTHERMAL CAVES 

IN THE BUDA MOUNTAINS
In Budapest at the riverside of the Danube many 

thermal and subthermal springs are uprushing. These 
heated karstic waters occured in the same region 
even in the geological pást. Their fossile galleries are 
the caves of Buda. Here in the Szép Valley actually 
3 cave-systems are known, surpassing one by one 
the length of 4 kilometres, and a fourth, which is 
almost 3 kilometres. The article summarizes the 
main statements concerning the evolution, derived 
by the research in these caves.

The galleries are the result of dissolution in the 
Eocéné limestone, the process being thermal water 
corrosion. The shape of cavities was influenced 
stronly by “ metasomatosis” (geysirit) along the 
fractures.

In the Pleistocene during the climate-changes the 
discharge of waters diminished. The enlargement of

the cavities was followed by the Chemical rearrange- 
ment. The lime-material deposited by the thermal 
waters covered the walls by concretions reminding 
to bunches of grapes. In the watersurface thin lime 
pellicles were formed, the pi^ces of which descended 
to the bottom, became thicker and joined together 
(calcite-plates).

When the climate turnéd to be more wet, the acti- 
vity of the sources renewed. The cave concretions 
were breaked through, and thermal water tubes 
were formed. Somé layers of the concretions were 
dissoluted once more. The rests of the preceding 
dissolution process ha ve fallen intő the deeper cavi
ties. This is demonstrated by the remnants of the 
original concretions and by the “ bridges” formed 
from jointed calcite-plates.

By the sinking of the base of erosion these cavity- 
systems became dry. As the clay-content of the 
limestone is relatively high, the formation of stalacti- 
tes is rather weak. In somé places surface water and 
debris have got intő the cave.
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HCTOPHfl 0BPA30BAHMH 
rH^POTEPM AJIbHblX ÜEIIJEP

By/iAftCKHX ro p
B EyzjanemTe, okojio /fyHaa MHoro hctohhhkob 

Tenjibix h ropjiHHx boa. 3 th noAorpeTbie xapCTo- 
Bbie BOHbl BMXOAHAH Ha nOBepXHOCTb Ha 3TOÍÍ 
TeppHTopHH yace h b Hê aJieKOM reoJiornnecKOM 
npouiJioM. Éy^aöcKHe nemepbi abajhotch hx 
(jjoccHJibHbiMH xo^aMH. B HacToamee BpeMa b 
AOJiHHe Cen b OöyAa n3BecTHbi 3 cncTeMbi no- 
jiocreft, H3 KOTopwx KaacAafl no oTAenbHOCTH npe- 
BbimaeT AJiHHy 4 km, a oAHa H3 hhx HMeeT AJiHHy 
noHTH 3 km. HacToamaa CTaTba oöoömaeT Bbi- 
BOflbi no HCTopHH oöpa30BaHHH, noJiyneHHbie 
rnaBHbiM o6pa30M npn HCCJieAOBaHHH 3Thx ne- 
mep.

I l e m e p H b i e  x o a m  o ö p a 3 0 B a H b i  b  a o u e H O B b ix  
H3BeCTHBKaX n O A  B JIHflH H eM  K O P P 0 3 H H  T e m ib ix
boa. Ha (J)opMy neujepHbix kopphaopob c H J ib H o e
BJlHflHHe OKa3bIBaeT CHJIHKaTHMH MeTaC0MaT03 
(,,reő3HpHT“), npoHCXOAflüíHÍí no TpemHHaM.

n p H  H3MCHCHHBX K JiH M aT a  b  n j i e ö c T o n e H e  B p e -  
M eH H O  3aM eA JIH J10C b ABH^KeHHe BOÁM . ripO H C X O A fl-

mee ao 3Toro BpeMeHH pacuinpeHHe nonocTeíí 
CMeHHJiocb Ha XHMHHecKoe nepeoTJioxceHHe Ma- 
TepnaJioB Ha MecTe. BbiAejnnomHftcH H3 Tennoö 
BOÁM H 3 BeCTKOBblH MaTepHaJl nOKpblBan CTeHKH 
inapaMH xapaKTepHofi (jiopMbi, HanoMHHaiomHMH 
rpo3Ab« BHHorpaAa. B HeKOTopbix MecTax Ha 
noBepxHOCTH boám o6pa30BaJiacb TOHKaa htbcct- 
KOBaa KopKa. Ee KycKH naAaa Ha aho yTOJmjHJTHCb 
h cponHCb („KaJibUHTOBaa njracTHHa“).

Co CMeHoíl KJiHMaTa Ha öojiee BJiaacHbiíi hctoh-
HHKH B030ÖH0BHJIH CBOKD AeflTeJIbHOCTb. BOAa
npope3ana nemepHbie ocaAKH, o6pa30BajiHCb t .h. 
TpyŐKH TOPHHHX HCTOHHHKOB. HeKOTOpbie CJIOH 
ocaAKOB oépaTHO pacTBopHAHCb. BoJiee ApeBHHe 
OCTBTKH paCTBOpeHHfl npOBaJIHJlHCb B nOJlOCTH, 
o6pa30BaHHbie rjiyöace. 3 to AOKa3biBaK)T oöjiomkh 
cTapbix ocaAKOB, ocTaBiuHxcfl Ha MecTe Ha CTeHKax 
H MOCTbl, CpOCUIHeCH H3 „KaJlbUHTOBblX nJiaCTHH“ .

C oTHOCHTenbHbiM norpyxceHneM 6a3Hca 3po3HH 
CHCTeMbI nOJIOCTefi CTaHOBHJIHCb CyXHMH. M3-3a 
C0Aep5KaHHa rjiHHbi BMemaioiAHX nopoA oöpa3o- 
BaHHe cTanaKTHTOB oHCHb cjiaöoe. B HeKOTopbix 
MecTax noBepxHOCTHbie boám h oöjiomkh nonann 
b nemepy.

V

M in d e n n e m ű  s z p e le o ló g ia i  -  e x p e d íc ió s  -  
g e o ló g ia i  f e l s z e r e lé s e k

Petzl, TSA-Marbach, Troli, Stubai, Bonaiti, Edelweiss — Edelrid — Bluewater gyártmányokból, 
karbidlámpák — fejlámpák — geológuskalapácsok, Jumar, Gibbs, Petzl-karabinerek, 

Maillons-mászókötelek, beülő-bekötőhevederek, önfúróék, bivakmatrac 
— barlangi hátizsák — PVC-overall, alumíniumfólia — szivacs — rugalmas alsóruha stb.

Kapható:
Erika Kittel —Werner Hollender barlangkutató felszerelés üzletében, Bécsben.

A cég illusztrált árjegyzéke a Társulat titkárságán megtekinthető, de kívánságra szívesen küldenek is.
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