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Kárpát József

A CSERSZEGTO MAJI-KÚTBARLANG
ÖSSZEFOGLALÁS
A Keszthely közelében nyíló barlang az elmúlt két évben folytatott intenzív kutatások eredményeként jelentős
szakaszokkal gyarapodott, így hossza eléri a 2 kilométert. A cikk vázolja a barlang kutatástörténetét, és
elemzi a dolomit és homokkő települési határán hidrotermális úton létrejött üreghálózat kialakulását, morfo
lógiai jellemzőit. Az eddig csak részben feldolgozott ismeretanyag összefoglalása a barlang további kutatási
munkáihoz is támpontokat nyújt.
A barlangot Keszthely szomszédságában levő
Cserszegiomaj község temetőjében, 1930-ban kútásás során véletlenszerűen fedezték fel, 50 méteres
mélység elérésekor. A megnyílt, akkor mintegy
150 m hosszan bejárható üregrendszert elsőként
Rozlozsnyik Pál (1931) írta le, majd Szentes Ferenc
(1946), Leél-Őssy Sándor (1951) és Venkovits István
(1953) végzett benne vizsgálatokat, amelyekben
részletes topográfiai és morfológiai leírást adtak a
barlang első szakaszairól.
A további feltárás csak 1965—66-ban folytató
dott. A budapesti Toldy Ferenc gimnázium kutatói
e két évben több expedíciót is szerveztek, amelyek
eredményeként a korábbi végpontot képező Heli
kon-teremből kiinduló bontásokkal bejutottak a
Szürke-terem, Toldy-terem és Szabó Pál Zoltánterem járatrendszereibe — így a barlang hossza
mintegy 800 m-re nőtt.
A legújabb kutatások 1980-tól az Álba Regia,
majd 1982 őszétől az Acheron csoportok munkájá
val folytatódtak, a szerző irányításával. Elsőként a
barlang teljes feltérképezésére fektettük a fő hang
súlyt, azonban e mellett számos új szakasz felderíté
sére is lehetőség nyílt. 1981-ben került feltárásra a
Kék-vörös-ág, Karácsony-ág és a barlang legna
gyobb termeit rejtő, 300 m hosszt meghaladó Keletilabirintus. 1982-ben a Kormos-ág és a Húsvét-ág
vált ismertté, hogy csak a jelentősebbeket említ
sük, — a barlang feltárt hossza pedig elérte a 2000
métert (1. ábra).
Az újabb feltárások nemcsak a barlangrendszer
térbeli megismerésében jelentettek előrelépést, ha
nem az újabb, még érintetlen, természetes állapotú
járatrészek lehetővé tették a barlang morfológiai és
genetikai jellemzőinek behatóbb tanulmányozását is.
A barlang genetikai viszonyai
A barlang feküjében levő fődolomit a triász végé
től a pannon időszakig felszíni karsztos lepusztulás
nak volt kitéve. A pannonban a karsztos denudációval előkészített, mikrodomborzati formákkal erősen
tagolt dolomittérszínre települő vastag üledék
— nagyrészt homokkő — kitöltötte a dolomit mé

lyedéseit, behatolva a legparányibb repedésekbe is.
A két kőzet települési határán meginduló barlangképződésben a pliocén végi hidrotermális tevékeny
ség volt a döntő tényező, melyet Leél-Őssy (1953)
szemléletesen a mai hévízi forrás hajdani tevékeny
ségével szinkronban mutat be.
A dolomit repedésrendszeréből feltörő hévizek
az impermeábilis homokkő alsó határfelületét elérve
a horizontális áramlási zónában (főként a keveredési
korrózió miatt) fejtették ki koncentráltan barlang
képző hatásukat. A kizárólag a dolomit oldódásával
képződött üregek boltozatát a homokkő képezi,
konzerválva a kioldott dolomit fosszilis domborzatá
nak negatív „öntvényét” , lenyomatát (2. ábra).
E formakincs lefelé keskenyedő, fatörzsekre emlé
keztető homokkőoszlopok, belógó, nyelvszerű,
többméteres tarajok alakjában jelentkezik. A for
mák egyediségére jellemző, hogy a barlangot 1931ben megtekintő Hans Schneiderhöhn freiburgi egye
temi tanár a gótikus benyomást keltő oszlopok,
boltozatok láttán az üregeket mesterséges eredetű,
ősi kazamatáknak vélte!
A fenti homokkőalakzatokat Szentes karros for
máknak tekinti, Venkovits pedig a dolomitban ki
alakult forrástölcséreket kitöltő anyagként kezeli.
Véleményünk szerint az első feltevés valószínűbb,
mivel a formaegyüttes valóban inkább egy trópusi
karros felszín negatívjára utal. (A környéken levő
okkerbányákban e fosszilis karrformák festékföld
del kitöltve szintén feltárultak.)
A falakat képező homokkő, a hévizek kovasavtartalmának hatására — jelentős vastagságban —
átkovásodott, igen kemény kvarcittá alakult. (A kovásodás feltehetően egy még a barlangképződést
megelőző hévizes fázis eredménye.)
A fentiek értelmében a barlang morfológiai arcu
lata önmagában nem igazolhatja a hidrotermális
eredetet, mivel formakincsét elsődlegesen a fedő
kőzet alsó határfelületének alakzatai képezik. így
nem érthetünk egyet Leél-Őssyvei, aki az eredet
igazolására a főtében gömbfülkéket említ. Ugyanígy
a járatok szövevényes alaprajza sem közvetlenül a
tektonikus preformációra vezethető vissza, hanem
a fosszilis karsztfelszín mikrodomborzatára. Az üre35
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gek tektonikus irányítottságának hiányát a járat
irányok statisztikus eloszlását bemutató kördia
grammunk szemlélteti (3. ábra).
A hidrotermális kialakulásra a homokkő kovásodása, a porló dolomit és a környéken tanulmányoz
ható hajdani hévízfeltörési helyek (Dobogó-hegy,
Biked-hegy) alapján következtethetünk.
Az erózióbázis süllyedése folytán a hévízfeltörési
helyek is alacsonyabb szintre helyeződtek át, a
barlang inaktív, pusztuló barlanggá vált. E folya
mat lassú, mivel a felszínnel kontaktusban nem levő
üregrendszer akkumulációjában csak az autochton
omlásos törmelék jut szerephez.
Morfológiai jellemzők
Az üregrendszer térbeli helyzetét a rétegtani vi
szonyok határozzák meg. A fődolomit és homokkő
vízszintes települési határát követő járatok 122, ill.
133 m tszf. magasság között húzódnak, míg a kút
oldalában levő bejárat 131 m-en nyílik.
A szövevényes, hálózatos alaprajzból eredően a
nagy összhosszúság ellenére a barlang ismert hori
zontális kiterjedése sem nagy, K—Ny-i irányban
146, É—D-i irányban pedig 114 méter.
A járatok szel vényméretei erősen változóak ; a
központi és E-i zónára a szűkebb kuszodák jellem
zőek 0,5—1,0 m szélességgel és 0,4—1,5 m magas
sággal, míg a DK-i szakaszokon 5—18 m átmérőjű
2—3,5 m magas termek láncolatával találkozunk.
Az üregek alakját, morfológiai jegyeit a fosszilis
dolomitfelszín lenyomatát őrző homokkő boltoza
tok határozzák meg. A homokkő falfelülete a maga
sabban fekvő zónákban mikroformákkal erősen
tagolt, sejtes, lemezes felületet mutat, ami a ki
oldódott dolomit repedéseinek, breccsájának lenyo
mata. E jelenség legjobban a Helikon-terem, Szürke
terem és az É-i labirintus térségében tanulmányoz
ható.
A mélyebb részeken (Keleti-labirintus, Kék-vöröság) a fenti mikroformák nem jelentkeznek, ami fel
tehetően a hajdani térszín mélyedéseiben felhalmo
zódott üledék hatásának tudható be.
A járatok talpát nagy vastagságban borítja a hé
vizes működésre utaló porló dolomit, — szálkő
aljzat sehol nem található. Az üledékben számos

teremben kráterszerű, 1—3 m mély, 3—8 m átmérő
jű szimmetrikus tölcséreket találunk, amelyek dolo
mitban kioldott mélyebb szintű kavernák berogyásai
is lehetnek (Helikon-terem, Tölcsér-terem, Közép
terem stb.).
A barlang legnagyobbrészt teljesen száraz, azon
ban a közelmúltban feltárt 5—9 m mélyen levő Kele
ti-labirintus és Kék-vörös-ág nyirkos járataiban,
a talpat vastag, kiszáradási repedésekkel tagolt
(szeptáriás) agyag borítja, 5—10 m2-es medencék
ben. A repedés-sokszögek átmérője 1 cm-től 1 m-ig
változik. A levelesen elváló, finoman rétegezett
üledék (mely itt minden leomlott kövön fellelhető)
karsztvízszint-ingadozásból eredő, holocén, szaka
szos elárasztásokra utal. A stagnáló vízszinteket jel
ző vonalak a mélyebb zónákban a falakon is meg
figyelhetők.
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Felszakadozó rétegek
a Szürke-terem főtéjében
A finomszemcsés üledék mellett számos helyen
felhalmozódik a rideg, kovás homokkő törmeléke,
éles peremeivel kényelmetlenné téve a kúszást. E tör
melék és mennyezetomladék egyes helyeken (pl. a
Toldy-teremben, Húsvét-ágban) a kizárólagos ki
töltést képezi, az omlásos fel harapózással eltüntetve
az üregek eredeti morfológiai arculatát.
A barlangban cseppkő és más hidegvizes mész
kiválás a fedő kőzet nem karbonátos jellege miatt
sehol nem található.
Az ásványok közül legszembetűnőbb a szinte
mindenütt megtalálható gipsz, amely szálas, csava
rodott kristálycsoportokban, vagy lapokban jelent
kezik. Képződése a pirittartalmú kőzet oxidációs
folyamataiból vezethető le, tehát nem tekinthető a
barlanggal szingenetikus, hévizes ásványkiválásnak.
A gipszképződés jelenleg is folyik. Gyakran meg
figyelhető, hogy a vékony iszappal borított homok
kőtömbökön növekvő kristályok az üledéket fel
szakítva magukról hogyan taszítják le, vagy a falak
vékony kőzetlemezei hogyan repedeznek le a kris
tályok által, — még felnyíló könyvlaponként he
lyükhöz kötődve. Igen szép gipszkristályhalmazok
az agyagban is találhatók.
A barlang mélyebb szakaszaiban a falakon igen
érdekes, színes ásványbevonatokat figyelhetünk
meg, amelyek 2—10 cm átmérőjű, vörös és kék fol
tokként jelentkeznek. A kék elszíneződéseket mindig
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élénkvörös udvar övezi. Kraus Sándor szakvélemé
nye alapján a vizsgált ásvány hematit és hidrohematit, ami a kiszáradás során kialakuló orientált kris
tályszerkezet miatt látszik kékes színűnek. Előfordu
lásuk csak a mélyebben fekvő szakaszokra korláto
zódik (Keleti-labirintus, Kék-vörös-ág), képződésük
szintén a pirít oxidációs folyamataiból vezethető le.
A mélyzónákra jellemzőek a nagy felületet bevonó,
bársonyos fekete mangános kiválások is.
A Toldy csoport (1965) által jelzett barittal ezidáig sehol nem találkoztunk.
A kitöltés elemzése során említést kell tennünk a
szokottnál magasabb értékű széndioxid-feldúsulásról
is. A COj egyértelmű jelentkezését a Kék-vörös-ág,
majd a Keleti-labirintus feltárása munkáinál tapasz
taltuk. Értékét számos ponton mértük Drágerpumpával (Lásd: táblázat).
A C 0 2 feldúsulásának okai a következőkben
kereshetők:
1. A barlangot befoglaló kőzetben levő pirít bomlási
folyamatai széndioxidot termelnek, mellyel egy
időben oxigénelvonás is jelentkezik.
2. A barlang szellőzése mikrőlitoklázisrendszeren
keresztül nem biztosított, mivel a fedő kovás
homokkő és agyag 50 méteres üledéke ezt meg
akadályozza.
3. A bejáraton keresztül történő légcsere a gyakorla
tilag résmentes lezárószerkezeten keresztül, csu
pán a barlang látogatásakor történő felnyitás
nál, évente mindössze néhány napon át érvénye
sülhet.
A legnagyobb C 0 2 értékeket a szellőzési nehézsé
gek miatt a bejárattól távol eső zónákban tapasztalTáblázat
A Cserszegtomaji-kútbarlangban
mért C 0 2 értékek
ápr. 10. szept. 25. okt. 15.
ÉSZAKI ZÓNA
Lovassy-terem
Elosztó
Toldy-terem
Kis-tölcsér
Nyák-terem
Borotva
Homokvár
Északi-labirintus
Karácsony „A”
Karácsony „B”
DÉLI ZÓNA
Homokozó
Szabó P. Z.-terem
Holt-tó
Pikkelyes-terem
Ferde-terem
Álba Regia-terem

—

0,8%
—

0,7%
M%
1,0%
1,6%
0,5%
—

0,1%
—

0,3%
0,6%
1,0%
1,6%
—
—

1,5%
1,6%

0,8%

—

—

0,4%
0,4%

2,4%
3,5%
4,1%

—
—
—

0,8%
1,1%
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

iuk, melyek egyben a barlang legmélyebb szakaszait
is képviselik (4. ábra). Az É-i és D-i zónában a be
járattól való távolság függvényében a növekedés el
térő, ami a D-i szakasz iszappal erőteljesebben akku
m ulálódott járatainak korlátozottabb légcseréjéből
ered.
Bár a tapasztalt értékek a lent tartózkodókra
nézve veszélyt nem jelentenek, célszerű lenne a kútakna fedlapját olyan ajtóra cserélni, amely a lég
cserét biztosítaná. így a barlang légösszetételében
feltétlenül javulást remélhetnénk.
A barlang várható térbeli kiterjedésének kérdései
Elsősorban a feltáró kutatások kapcsán merül fel
az üregek vertikális, ill. horizontális kiterjedésének
problémája.
Mint vázoltuk, az üregrendszert hidrotermális
eredetű réteghatárbarlangként kezelhetjük, amely
csekély szintkülönbségű vízszintes hálózatot produ
kál. Nem vonhatunk analógiát a hazai klasszikus
hévizes barlangok térbeli kifejlődésének tekinteté
ben, mivel genetikai jellemzői és erős akkumuláltsága nem teszi valószínűvé mélyebb szintű járatok
létezését, — mint azt az eddigi feltárási eredmények
is igazolják. Szemléletesen fogalmazva minden bi
zonnyal lényegében „kétdimenziós” , a vízszintes
településű réteghatárt tendenciálisan követő bar
langgal állunk szemben.
A járathálózat horizontális kiterjedésének csak a
hévizes tevékenység területe és a geológiai viszonyok
szabnak határt. A kialakulását meghatározó rétegtani struktúra a kútbarlang környezetében nagy
távolsásgig kedvező a barlangképződéshez, ugyan
így a hidrotermális zóna is több négyzetkilométerre
kiterjed, mint ezt Dornyai és Leél-Őssy alapos vizs
gálatai is kimutatták.
Mivel a genetikai feltételek nagy területen adot
tak, valószínűleg kiterjedt, az eddig ismert szaka
szok többszörösét kitevő, összefüggő barlangháló
zatot tételezhetünk fel, amelynek lehetőségére Szen
tes már 1947-ben is utalt. Bizonyítékul a Cserszeg

Részlet az Északi-labirintusból
( Hazslinszky T. felvételei)
1. jelzésű fúrást említette, ahol a kútbarlangtól ÉKre 450 m-re, hasonló mélységben üreget harántolt a
fúró, de a közelben levő piritbányák a homokkő
feküjében is több kavernát tártak fel. A barlangtól
ÉNY-ra 850 m-re 1957-ben ásott Birkás—Kovács
féle kút szintén megnyitott egy átkutatlan barlangjáratot, amit azonban rögtön befalaztak.
Mint az eddigi tapasztalataink is alátámasztják,
a kútbarlang további kutatására mindenképp figyel
met kell szentelnünk, mind további feltárására,
mind egyedülálló morfogenetikai jellemzőinek to
vábbi vizsgálata terén.
Kárpát József
Budapest
Pusztaszeri út 5/b
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Kőzetminta elemzési eredmények a Cserszegtomaji-kútbarlangból
(MTA Geokémiai Kutatólaboratórium)
homokkő
(Homokvár)
Si02
TiO,
A1,0,
r F e 233
MnO
MgO
CaO
KjO
NazO
h 2o
P ,o s
izz. V .

szivacsos homokkő dolomitliszt
(Szürke-t.)
(Homokvár)

fekete bevonat
vörös, repedezett
(Tarka-t.)
iszap (Pikkelyes-t.)

93,35
0,09
0,62
4,25
0,16
0,32
1,28
0,06
0,10
0,13
0,01
0,60

95,18
0,09
1,33
0,15
ny.
0,07
0,26
1,62
0,17
0,00
0,01
0,88

8,05
0,04
1,61
2,11
ny.
15,64
20,67
0,09
0,08
0,00
0,04
51,05

5,35
0,13
4,62
24,50
29,85
1,06
5,83
0,14
0,14
8,80
1,00
19,39

26,11
0,35
8,82
31,95
0,08
1,00
1,28
1,12
0,13
1,20
3,95
11,61

100,97%

99,76%

99,38%

100,81%

87,60%

THE WELL-CAVE AT CSERSZEGTOMAJ

nEIUEPA B KOJIOAUE B HEPCETTOMAft

The cave was found by chance in 1930, during the
sinking of a well in a depth of 50 metres in the cemetery of Cserszegtomaj, a viliágé in the vicinity
of Keszthely. The actual length of the galleries — as
a result of a continuous research work — is about
2000 metres.
The cave was formed by hydrothermal activity
in the contact zone of Triassic dolomité and Pannon
sandstone, with the dissolution of the dolomité. The
dolomité was originally in the surface, and the sand
stone was settled on later. Thus the sandstone filled
the depressions in the dolomité, and the actual ceiling
of the cave shows the negative imprint of the fossile
dolomité surface.
The cave is situated in a subhorizontal level, its
biggest vertical dimension is only 13 metres. The
cavities are completely dry, only in the deepest zones
can be found small basins fiiled with wet, cracked
silt. In the basement of the galleries we can observe
pulverised dolomit and rubble of sandstone. Among
the minerals the most common is the gypsum, which
occurs in the form of fibreous, turnéd crystals. Its
origine can be explained, by the Chemical decomposition of the pirít in the sandstone. Similar is the
origin of the limonit, giving red coatings, and of the
haematit, which paints blue spots in the walls. As
the air current in the cave is poor, the C 0 2 concentration is higher than usual. Its value is generally
0.5—2.0%, bút in the galleries far from the entrance we have measured even a 4% value.
The conditions of cave formation are the same
over a large area in the contact zone of the two
rock-facies, therefore the possibility of exploring
further galleries is given.

Flemepa Ha KJiaaŐHme noc. HepcerTOMaő b6hh3h
r. KecTxeü őbuia oŐHapyxceHa cJiynaŐHO b 1930-om
rony npw npoxozuce KOJioaua, Ha rjiyŐHHe 50 m.
B pe3yjibTaie CHCTeMaTHnecKHX HccneziOBaHHft
.zuiHHa ceroaTofi chctcmm xoaob jjocTHraeT 2000 m.
Flemepa oöpa30BaJiac rHapoiepMajibHbiM nyTeM
Ha rpaHHue BepxHeTpnacoBbix aojiomhtob h naHhohckhx necnaHHKOB, nyTeM pacTBopeHHa aojioMHTa. 3aJieraiomHe BnocjieflCTBHH Ha o6pa3yiomHe
paHee noBepxHOCTb aojiommtm, necnaHHKH 3anoJihhjih yrJiyéjieHHH b AOJiOMHTax, tbkhm oöpa30M
(JjopMbi H 3 necnaHHKOB oőpa3yiomHe cbow pacTBopeHHbix noJiocTeő npeacTaBJiaioT coőoő otphuaTejibHbie omenaTKH CTaporo pejibe(J)a aojio-
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M HTOB.

Flemepa npoTarHBaeTca nonTH b ropH30HTaJibhoő nnocKocTH, HaHÖoJibinaíi BbicoTa ee Bcero 13 m.
II ojiocth noJiHocTbio cyxue, TOJibKo b caMbix rnyöokhx 30Hax mo>kho HaŐJiio,aaTb cbipwe, pacTpeHJia. noaOIUBbl XOAOB ÖOJIbUieÖ
nacTbio oőpa30BaHbi H 3 aojiomhtoboö MyKH h
oŐJioMKOB necnaHHKa. Ü3 MHHepanoB HaHŐonee
nacTbiö 3to rnnc, KOTopbift BCTpenaeTca b BHae
B O JlO C H CTblX , 3aKpyneHHbIX KpHCTaJIJlOB. OÖpa30BaHHe erő oőbacHaeTCH xhmhhcckhm pa3JioxceHHeM
nHpHTa, npwcyTCTByiomHM b necnaHHKax. TaKHM
)Ke nyTeM nponcxo^HT jihmohht, oőpa3yiomHÍí
KpacHyio Kopxy Ha CTeHax h reMaTHT, c o c T a B J u n o mHÜ roJiyőbie naTHa. BcjreztCTBHe orpaHHneHHoro
npoBeTpHBaHHa nemepbi oöorpameHHe c C 0 2 B b irn e
neM o6 mhho. B cpe^HeM cocTaBJiaeT okojto
0,5—2,0%, ho Ha HanőoJiee y a a n e H H b i x ot B x o a a
ynacTKax HaÖJiioaaJiocb h 4 %.
ycjioBHH oöpa30BaHHa nemepbi HMeioTca Ha
3HaHHTeJlbHOÍÍ TeppHTOpHH, TaKHM oőpa30M, Ha
rpaHHue 3thx aByx nopoa ecTb B03MoxcHOCTb asm
oTKpbiTHa cHCTeMbi nemep 3HanHTenbHoro pacnpocTpaHeHHH.
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