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A TATAI KÁLVÁRIA-DOMB ÉS KÖRNYÉKÉNEK
KARSZTJELENSÉGEI
Almády Zoltán

ÖSSZEFOGLALÁS
Tata-város aljzatát alkotó mezozóos, vetőkkel és lezökkenésekkel szabdalt, erősen karsztosodott mészkőössz/et korábban több, nagy vízhozamú langyos karsztforrás feltörési helye volt. A tatabányai bányaművelések
miatti karsztvíz-depresszió Tatát sem kímélte, így a korábban részben vagy teljesen víz alatt levő termál
karsztos járatok szárazra kerültek. Szpeleológiai feltárásuk és komplex feldolgozásuk a 70-es évektől kezdve
folyamatosan zajlik.
E cikk ismerteti a környék karszthidrológiai viszonyait, karsztjelenségeit, jelentősebb barlangjait ( Megalodusbarlang, Bartha-kútbarlang, Angyal-forrási-barlang stb.); kitér továbbá az immár inaktív karszt szennyezés
nyelő képességére, amely környezetvédelmi szempontból hosszú távon veszélyeket rejt.
I. A tatai mészkőrögökről általában
A terület geológiája, tektonikai viszonyai
Tata felé közelítve már messziről szembetűnik az
a sziklarög, amely köré a település ősi magja is
megépült. Egészen meglepő, hogy az óriási tekto
nikus törésvonal és az ennek mentén kialakult völgy
(a Tata—Bicskei árok) közepén egy ilyen kis sas
bérc emelkedik ki. Valójában így van, hiszen a szer
kezetkutató fúrások és egyéb vizsgálatok kimutat
ták, hogy a mezozóos alaphegység sziklatömegében
mélyre hatoló, közel függőleges töréssíkok fedez
hetők fel. Ezek mentén akár néhány száz méteren
belül is óriási, ugyancsak 100 méteres nagyságrendű
lezökkenések, illetve feltolódások bizonyítékait fe
dezték fel (Koch N. 1909., Fülöp J. 1975).
A mezozóos alaphegységet szinte sakktáblaszérűén tördelték össze a tektonikus erők, melyek
közül a legidősebbek az ÉK—DNy és ÉNy—DK
irányú törések, míg a fiatalabb kéregmozgások az
É—D és a közel K—Ny irányú törésekért felelősek.
Az előbbiek feltehetően miocén koriak, a későbbiek
pedig a pliocénben és a pleisztocénban újultak fel.
Ez utóbbiaknak igen jelentős, meghatározó szere
pük volt a tatai termális karsztrendszer kialakulá
sában.
A Kálvária-domb is egy ilyen kiemelkedett kis
sasbérc, amely később DK-i irányban kissé meg is
dőlt. A város aljzatában, fiatalabb üledékektől fe
detten több ilyen horszt is kimutatható (fúrások,

Bouguer-anomália stb. alapján), amelyek nyugat
felé lépcsősen egyre mélyebben találhatók (a komá
romi fúrt termálvíz-kutak pl. már 1000 m alatt érlék
el a triászt). Az ÉNy—DK irányú földtani szelvény
is arról tanúskodik, hogy a Kálvária-dombtól nagy
jából a Vértes felé, de még markánsabban láthatóan
a Gerecse tömege felé is 300—400 méter mélyre
zökkentek (1. ábra).
A földtörténet középkorának kőzeteit legjobb fel
tárásban a Kálvária-dombon tanulmányozhatjuk,
itt szinte teljes kereszt metszetet kapunk a mezozoi
kumról (Vájná Gy. 1975., Almády Z. 1982., Csá
szár G. 1982.). A legalsó rétegsor a felső-triász raeti
emeletéből származik, benne sok Megalodus kő
béllel, főképp Neomegalodon és Rhaetomegalodon
fajok fordulnak elő. A Megalodus-teknők érdekes
sége, hogy többségük kitöltése rózsaszínes-hússzínű, amely már a jura tenger finom üledéke.
A liász kb. ötmillió éves üledékhézaggal, álkonkordánsan telepszik a felső-triász dachsteini mészkőre,
majd a jura többi emelete immár te!jes kifejlődés
ben, egyre növekvő tengermélységet bizonyítva, jól
rétegződve következik. Ezt a kőzetet előszeretettel
fejtették (kőzettani tévedéssel „tatai márványnak”
is hívták (Townson, 1797.). A hosszú évszázadokig
folytatott kőfejtés miatt így a Kálvária-domb és kör
nyéke igen jól feltárt. Itt egyébként szépen parkosí
tott, magyarázó táblákkal ellátott bemutatóterületet
alakítottak ki, sőt, kőpark jelleggel még Magyarország jellegzetes kőzettípusai és ásványi nyersanya
gai is kiállítóhelyet kaptak a régi kőfejtő udvarában.
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1. ábra. A tatai Kálvária-domb és környezetének hidrogeológiai viszonyai (Scheuer—Schweitzer nyomán)
Fig. 1. Hydrogeological conditions o f the Calvary Hill o f Tata and environs
A jura rétegek legjellemzőbb kövületei az itt nagy
bőségben lelt és feldolgozott Brachiopoda, Ammonites és Crinoidea fauna képviselői. Az 500—600 m
mély jura tengerben még radiolarit is keletkezett,
melyet emberelődeink itt bányásztak eszközanyag
gyanánt. A jura rétegeken foszlányokban, kisebb
kibukkanásokban az alsó kréta (albai) szürkés-zöldes-kékes, glaukonit-tartalmú crinoideás mészkő
települ („tatai kékkő” ).
Tovább haladva képzeletbeli DK—ÉNy irányú
szelvényünk mentén, édesvízi mészkő-összletet harántolunk, amely szintén a pliocén végi — pleiszto
cén eleji magas kalcium-hidrogén-karbonát tartal
mú forrásvizek tetemes vastagságú lerakódása
( Scheuer Gy.— Schweitzer F., 1981., 1986.). Ez a
kőzettömeg pannóniai agyagos-homokos rétegekre
települt, amelyek alatt nagy vastagságban oligocén
tarkaagyag-összlet van. Ez utóbbi a Nagy-tó és a
tóvárosi városrész alatt már kb. 200 m vastagságban
települ a mezozóos alaphegységre. A városnak ezen
a részén (É, ÉNy) közvetlenül a felszín alatt vékony,
de több km2 kiterjedésű lazább-tömöttebb szerke
zetű forrásmészkő települ.
Hidrogeológiai viszonyok
Az alább leírtak tulajdonképpen már múlt időben
értendők, hiszen Tata hírességei, az elképzelhetetlen
bőségben feltörő szubtermális karsztvizek kristálytiszta forrásai a tatabányai bányaművelés vízszintsüllyesztő szivattyúzásai és a bányabeli óriási víz
betörések miatt az 1960-as, 70-es években teljesen
elapadtak. A korábbi óriási karsztvízmennyiség
illusztrálására egy adat: Horusitzky H. számításai
szerint (1923.): 200.000—250.000 m3/nap! A múlt
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század végén még tanulmányterv is született, hogy
Budapestet Tatáról látják el ivóvízzel! (Horusitzky
H. 1917., Dornyai B. 1925.) A langyos vizűként
nyilvántartott források és kutak száma kb. 40-re
tehető, ezek hőfoka leggyakrabban 19 és 22 °C kö
zött mozgott, de feltehetően keveredés miatt volt
jó néhány alacsonyabb hőmérsékletű is.
Mivel magyarázható, hogy e kicsi tatai alaphegységrög forrásjárataiból ilyen óriási hozammal
áramolhatott fel a langyos víz?
A tatai mezozóos aljzat az előző fejezetben emlí
tett geológiai szerkezet révén szerves összeköttetés
ben van a Gerecse és a Vértes egy részének nagy ki
terjedésű vízgyűjtő területével, melynek felszíni kő
zetei is túlnyomóan mezozóos, karsztosodásra haj
lamos mészkövek, alárendelten dolomit.
A lehulló csapadék a permeábilis kőzetbe beszi
várog, de itt a többi gerecsei hegylábi forrástól kissé
eltérően — talán a vastag hegylábi vízzáró üledék
rétegek hatására is — kénytelen a lépcsősen elhe
lyezkedő mélyebb mezozóos mészköveken is át
szivárogni. Ezek mélysége azonban már olyan, hogy
érthetővé teszi a termális, illetve szubtermális hő
fokú források megjelenését. Az óriási tektonikus
vonal (a már említett Tata—Bicskei-árok, amely
egyben az Által-ér völgye is) és az erre közel merőle
ges kereszttörések serege nyújt aztán lehetőséget a
mélyben felmelegedett és hidrosztatikai, illetve
karszt-lencsenyomás alá került karsztvíznek, hogy
pontosan itt, a kiemelt tektonikai helyzetű, törések
kel szabdalt tatai rögökben fel tudjanak emelkedni
és bővizű, langyos források alakjában a felszínre
tudjanak jutni (Pálfy M. 1909).
A tatai forrásrendszer nemcsak természettudo
mányos aspektusból fontos, hanem nyilvánvalóan

településföldrajzi szempontból is meghatározó volt.
Erre utalnak a régészeti kutatások eredményei is,
hiszen az ősidők óta lakott hely nyilván a források
nak, az általuk táplált tavaknak is köszönhette kedveltségét.
Illusztrációképpen most csak néhány híresebb,
bővizű forrást ismertetünk (1923-as helyzet: Dórnyai B. 1925).
— Nagy-forrás (Pokol-forrás az Angol-kertben):
20 °C; 47.520 m3/nap
— Kis-forrás (Angyal-forrás, ugyanott): 20,5 CC;
38.880 m3/nap
— a Nagy-tóban fakadó három forrás: 19—21 °C;
17.500 m3/nap
— Fényes-források: 22 °C; 116.640 m3/nap
A források már említett, sajnálatos, a „vizek vá
rosára” nézve katasztrofális elapadása igen szoros
korrelációban van a tatabányai bányák vízkiemelé
seivel, illetve a nagyobb vízbetörésekkel. Igen fejlett
karsztvíz-kommunikációt indikál például az az ese
mény, amikor 1960-ban a tatabányai XV/b. akná
ban egy hatalmas vízbetörés volt, ez már néhány
nap (!) múlva az Angol-kertben (Néppark, Tata)
feltörő Tükör-forrásnál 50 cm-es vízszintsüllyedést
váltott ki! A bánya és a forrás közötti légvonalbeli
távolság kb. 11 km! 1961-ben ennél a forrásnál már
270 cm-es vízszintsüllyedést mértek (Sashegyi L.
1974).
A tatai források így fakadási szintmagasságuk
sorrendjében mind kiapadtak, 1973-ra a legbővízűbb
Fényes-források is porszárazak voltak már.
Ez a tendencia, amelyet a fúrt kutakban állandó
an regisztrálnak, napjainkban is tart. A tatabányai
szénbányászat megszűnése miatt várható némi
karsztvízszint-emelkedés, de ez sajnos még a leg
optimistább remények szerint sem jelenti azt, hogy
a város visszanyeri csillogó, tiszta karsztvizeit.
A tatai termális (szubtermális) karszt jellemzői
Az ország eddig tanulmányozott termálkarsztrendszereitől meglehetősen eltérő, egyedi arculatú
típust képviselnek az itt megismert üregrendszerek,
kísérő karsztjelenségek. Barlangmorfológiai szem
pontból is észlelhetjük ezt a különbséget, de inkább
a kiválások, ásványképződmények jellegében sajáto
sak Tata barlangjai.
A feltárások és a feldolgozó munkák során a tatai
barlangüregekből nem került elő például gipsz, anhidrit, de még aragonit sem, ezzel szemben uralko
dónak mondható a néhol tekintélyes (20—30 cm)
vastagságot is elérő, gyakran az egész barlangi fal
felületet beborító, feltehetőleg több generációs,
sűrűn egymás mellett kifejlődött, „C”-tengely
irányban megnyúlt egyedek tömegéből álló paplan
szerű kalcitkéreg. Ez a néhol igen dekoratív kiválás
jelenlegi ismereteink szerint nem túl magas képző
dési hőfokot indikál, bár a benne néhol előforduló
kisebb üregek felületén lencsésen torzult romboéderes alkatú kalcitkristályok nőttek fenn, ami egyes
elképzelések szerint magasabb képződési hőfokra
utal. Ennek végleges eldöntése még a további fel
dolgozás feladata lesz.

Több helyen előfordul viszont a barit, néhol na
gyon szép, kékes, áttetsző táblás kristálycsoportok
ban. Megfigyelhető egyes kristálykéreg-példányok
vizsgálatánál néhol az is, hogy a barit és a kalcit fel
váltva rakódott ki az ősforrások langyos vizéből.
(A képződményeket később az egyes barlangok tár
gyalásánál részletezzük.)
Az üregek oldásformáinak vizsgálatánál rend
kívül szembetűnő a tektonikus preformáció alap
vető szerepe, valamint a főtébe felharapózó gömb
üstök, gömbfülkék jelenléte. Mint már tárgyaltuk,
a tatai termális karsztrendszer egészen a legutóbbi
évekig aktív volt, emiatt az ismert, illetve feltétele
zett kavernarendszerek (a magasabb térszíni hely
zetben levő Megalodus-barlang kivételével) víz
alatt voltak, sőt a Komárom megyei Vízművek aktív
ivóvíz-kivételi helyei is voltak, pl. a Tükör-forrási
barlang, Angyal-forrási-barlang stb. Ebből adó
dóan kutatásuk csak a vizek sajnálatos elapadása
után kaphatott igazi lendületet.
A járatrendszerek azonban már korábban is iz
gatták a kutatók fantáziáját, ezért több búvár-me
rülésre is sor került, főként a Fényes-forrásrendszer
karsztmedencéiben (pl. Sashegyi L. és társai: Fene
ketlen-forrás stb.).
összefoglalás
Eddigi ismereteink szerint a tatai karsztrendszer
langyos hidrotermális (szubtermális) jellegű, amely
nek vízgyűjtő területe a Gerecse és Vértes hegységek
egy részének karbonátos kőzetekből álló felszíne.
Az itt Ieszivárgó csapadékvíz a mélyebb zónákon át
kényszerül mozogni, itt a geotermikus hőtől felmelegszik, majd Tatánál a harmad- és negyedkori
üledékekből kiemelkedő, erősen tektonizált, vetők
kel (esetleg húzott, részben nyitott litoklázisokkal)
keresztül-kasul szabdalt mezozóos rögökben a
karsztvíznyomás miatt felemelkedik, és több helyen,
leginkább a tektonikus síkok kereszteződéseinél
forráscsatornákat, barlangjáratokat oldva a fel
színre tör, illetve tört a legutóbbi évtizedekig.
Ezeket a vizeket többen elemezték, és minden
vizsgálat több-kevesebb oldott széndioxidot is ki
mutatott, amely alátámasztja az itt felszínre törő,
illetve a repedésrendszerekben áramló víz mészkő
oldó agresszivitását, üregvájási képességét (Than K.
1887a. b.).
Ugyancsak felléphetett a keveredési korrózió is,
hiszen a mélykarsztból feláramló vizek elegyedhettek
a felszínről beszivárgó, vagy egyéb forrásokból szár
mazó vizekkel is. Mint tudjuk, ez megfelelő fizikai
kémiai paraméterek előállása esetén fokozza a víz
kőzetoldó képességét. Ezt alátámasztani látszanak a
bőségesen rendelkezésünkre álló hőmérsékletmérési
adatok, amelyeknél néhol azt tapasztaljuk, hogy az
egymáshoz viszonylag közel eső forrásfeltörések vi
zének hőmérséklete is markánsan eltér(t) egymástól.
Egyes kutatók a hevesen felfelé áramló, nagy
nyomású víz mechanikai hatását is fontos üregfor
máló faktornak tekintik, főként a gömbüstök eseté
ben (Vájná Gy. 1976a.).
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II. A Kálvária-domb és környékének barlangjai
Megalodus-barlang
A tatai Kálvária-domb ősidőktől fejtett jura,
illetve dachsteini mészkőbányájában három kürtő
vel nyílik a felszínre a város legjelentősebb barlang
ja. Felfedezése a kőbányászatnak köszönhető, mert
eredeti, természetes bejáratnak nyomát sem lehetett
találni. A bánya felső szintjein azonban már koráb
ban is megfigyeltek különféle vízjáratokat, amelyek
vastag kalcitkéreggel voltak „bélelve” . 1971-ben az
újra elkezdett kőbányaművelés során, amikor a
bányatalpat kezdték fejteni, egy robbantás után tá
rult fel az első, közel függőleges kürtő, amely eddig
a sziklatömegben felül avenszerűen záródott. A bar
lang feltárása Vájná György vezetésével ekkor kez
dődött és megszakítás nélkül közel kilenc évig tar
tott (2. ábra).
Az üregrendszer jelenleg ismert összhossza mint
egy 260 m, vertikális kiterjedése a felfedező bejárat
hoz (147 m Af.) viszonyítva + 7 m, —16 m. Fő
csapásiránya 20°—200°, néhány mellékágé 40°—
220°, és egy jelentős mellékfolyosóé (Bárányfelhők
folyosója) 60°—240°.
A „felfedező” lejárat egy közel kör kereszt
metszetű, 1,1 m átmérővel függőlegesen induló fel
törő örvénycsatorna. Ezen leereszkedve a barlang
főágába jutunk, ahol markánsan látható a tekto
nikus preformáltság iránya. Innen a barlang mély
pontja felé haladva változó méretű járatszelvényben

jutunk el a tóig, melynek vízszintje a beszivárgó
csapadékvíz függvénye. Esős időszakban néha az
egész üregrendszer annyira feltöltődik, hogy a kb.
6—8 méteres vízoszlop lehetetlenné teszi a barlang
bejárását. Ennek elszivárgási üteme sajnos elég
lassú, hosszú hetekig is eltarthat. A tavas terem kb.
3X5 m-es, több irányú törésvonalak találkozási
helye. Feltehetőleg itt áramlottak fel a barlangoldó
vizek. Fontos elágazási pont is a tómeder, hiszen
innen lehet feljutni a barlang felső szintjeire. Tovább
haladva DK felé — ha a vízszint engedi — egy
1973-ban kibontott kürtőn újból a felszínre lehet
jutni.
A felfedező lejárat kürtőjének alján az előbbivel
ellentétes irányban elindulva a járatszelvény egyre
tágasabbá és magasabbá válik, egy viszonylag hoszszú folyosóban találjuk magunkat, ez a Főfolyosó
vagy Megaloduszos-folyosó. 1975-ig itt volt a bar
lang végpontja, mert az irdatlan mennyiségű homo
kos-agyagos kitöltés egészen a főtéig felért.
Időközben a kőfejtő egy másik pontján is kutatás
alá vettünk egy függőleges forráskürtőt, amely ké
sőbb tágas szelvényben folytatódott, és a lejtős fo
lyosó csapásiránya is megegyezett a Megalodusbarlang főfolyosójának irányával. Ez a szakasz ele
inte a Kígyós-barlang nevet viselte, mert az egyik
kavernába való bejutáskor — télen — száznál több
siklót találtunk téli álomhoz hasonló állapotban.
Feltehetőleg kisebb repedéseken kúszhattak le a
viszonylag meleg (kb. +11 °C) barlangi gömbfülké-

2. ábra. A tatai Megalodus-barlang térképe. Készítette a Megalodus Barlangkutató Csoport és a Promontor SE
1979-ben
Fig. 2. Map o f the Megalodus Caxe, Tata
v 40-220°
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A tatai Kálvária-domb régi kőfejtőjében kialakított geológiai park a Megalodus-barlang három lejáratának
bejelölésével (Sánta S. felvétele)
The geological park in the old stone quarry o f the Calvary Hill o f Tata, the three entrances to the Megalodus
Cave are indicated
be, áttelelni (Vájná Gy. 1974a, b). A dolog zoológiái
érdekességét fokozza az is, hogy a hüllők többsége a
viszonylag ritkább kockás sikló (Natrix tesselata)
faj képviselője volt.
A feltárást tovább folytatva a viszonylag nagy
távolság és az óriási mennyiségű üledék miatt erősen
gépesítve — a reményeknek és a méréseknek meg
felelően megtörténhetett a kézfogás a Megaloduszos-folyosó és a Kígyós-barlang összelyukasztásakor. Ekkor ez a barlangszakasz Kígyós-ág névre
kereszteltetett át.
A barlang fokozott védelem alá került. Ennek
egyik fő oka, hogy a víz a dachsteini mészkövet
— főként a Megaloduszos-folyosóban — a rétegla
pok mentén is oldotta, és a karsztkorrózió csodála
tos ajándékaként a felső-triász (raeti) mészkő töme
gesen előforduló jó megtartású Megalodusait reliefszerűen kipreparálta a főtén. Százával tanulmá
nyozhatók itt az ökölnyi-gyerekfejnyi kagylókövü
letek, más ősmaradványok társaságában. Sajnos a
legszebb, szinte teljesen körbeoldott Megaloduspéldányt ismeretlen barbár kezek levésték.
A „kagyló-domborművek” megléte két dolgot is
igazol: az egyik, hogy a barlang korróziós, oldásos
úton képződött a törésirányok, illetve a rétegsíkok
mentén, hiszen egy eróziós üregvájás a barlangfal

(-főte) síkjába csiszolta volna a kövületeket is.
A másik, hogy a Megalodusok héja átkristályoso
dott, a beágyazó mésziszap-mátrixnál durvább szem
cséjű kristályokból áll, amelyek már nehezebben es
nek áldozatul a karsztkorróziónak, így a kövületek
kiállnak a barlang falából, főtéjéből.
Ehhez hasonló jelenség látható a Kígyós-ág főtekavernáiban is: a kőzet mikrotektonikus repedéseit
utólag kitöltő kristályos kalcit is vékony taréjok
formájában kipreparálódott, néhol egész „kazettás”
hálózatot alkotva.
A barlang falainak tekintélyes részét beborító,
10—30 cm vastag „kalcit-paplan” is jellegzetes és
egyes járatrészeken egészen meghökkentő alakza
tokkal gyönyörködteti a barlang látogatóját. A „Bá
rányfelhők folyosója” nevű szakaszt mindenütt
pöfeteggombákra, felhőkre, dunyhára stb. emlé
keztető, gömbölyded formájú kalcitkéreg borítja.
Ennek szerkezete is rostos jellegű, nagyjából három
rétegre tagolható: a felső mállott, laza, rostos dara
bokra széteső, vasoxidos; a középső matt, fehér;
az alsó üde, áttetsző — ez települ a kissé felpuhult
alapkőzetre.
A felsőbb szinteken több helyütt tanulmányozha
tók a „kővirágok” , amelyek úgy jöttek létre, hogy a
sugaras-rostos kalcitgumók közepe — eddig még
7

A Megalodus-barlang Kígyós
ágának részlete (Sánta S.
felvétele)
Detail'front the Kígyós
branch o f the Megalodus
Cave
nem teljesen tisztázott folyamatok következtében —
fellazult, rostosán kipotyogott. Emiatt az ilyen járatszakaszok olyan benyomást tesznek a szemlélőre,
mintha kővé vált napraforgóvirágok borítanák a
sziklafalakat.
A kalcitkéreg itt-ott kisebb-nagyobb romboéderes
kristályokkal bélelt üregeket rejt magában, melyek
belső felületén néha irizáló aranyszínű, vékony, vasoxidos réteg csillog, fokozva a kristályüreg szép
ségét.
Gyakori utólagos bevonat a bársonyos, kékes
fekete Mn-tartalmú és a barnás-sárgás Fe-tartalmú,
néhány tized milliméter vastagságú kiválás is
(Vájná Gy. 1975b). Ezek az utólagos elszíneződések
biogén eredetűek, vas-, illetve mangánbaktériumok
anyagcsere-termékei.
A barlang egyik felső szintjének jellegzetes, kép
ződménymentes része az ún. „Iker-gömbfülke” .
Itt két, egymástól függetlenül felharapózó, csaknem
szabályos, 2—3 m átmérőjű gömbfülke oldódott ki,
és a kettő egy kb. 40 cm-es „ablakkal” összelyukadt.
Ezek a kavernák egészen szűk forráscsatornával
csatlakoznak az alattuk néhány méterre húzódó
tavas teremhez.
A barlangból felszínre emelt sok m3-nyi kitöltés
átvizsgálása is érdekes tanulságokat hozott. Az üle
dék homokos-agyagos jellegű volt, de jelentős részét
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az ún. „kristályhomok” tette ki. Ez valószínűleg a
barlang kristálykérgéből származó, kalcitot tartal
mazó, néhány tized milliméteres szemcsefrakciójú
anyag. Emellett — nem is ritkán — tekintélyes mé
retű barit-kristálytáblák, barittörmelékek is kerültek
a mintazacskókba. Ez eleinte meglepő volt, hiszen
a barlang falán addig nem találtunk baritot. Nyil
vánvaló tehát, hogy a barlangot üledékkel kitöltő
víz hordaléka pusztította le a barlangfalra rakódott
kristályrétegeket. Később aztán védett zugokban
valóban előkerült a kalcitkérgen fennőtt barittáblák
halmaza is.
Szintúgy érdekes a barlang folyosóit több helyen
„derékban” kettéválasztó „sugár-kalcit” réteg. Ez
néhol álfenék jellegű, és úgy képződött, hogy egy
valamikori laza kitöltés felületére (és a föléje eső
fal-, illetve főteszakaszra) kristályosodott ki a nagy
mésztartalmú vízből. Később aztán valamiféle újból
meginduló vízáramlás az alatta levő kitöltést el
mosta, elszállította, így maradtak meg a „kalcithidak” . A barlangban egyébként cseppkőképződ
mény nem fordul elő.
Meglehetősen bizonytalan a barlang képződésé
nek kora és egyes „életszakaszainak” tagolódása.
Nehezíti a dolgot az is, hogy nem könnyű analógiát
találni, hiszen a legtöbb ismert hévizes barlang más
típust képvisel.

A Megalodus-barlang fejlődésének legvalószí
nűbb tagolódása Kraus S. (1982.) elképzelése
alapján:
— tektonikus preformáció,
— üregoldás (ősmaradványok kipreparálódása),
— kalcitkéreg kiválása,
— kalcitkéreg részleges visszaoldódása (a „sugárkalcit” jelleg kialakulása),
— baritkiválás,
— pleisztocén-óholocén langyos karsztvizek meg
jelenése,
— felszíni anyagbehordódás („sugár-kalcit” részle
ges és baritkéreg nagymértékű lemorzsolódása,
üregek kitöltődése, barna-fekete bevonatok ki
alakulása).
A barlang továbbkutatásra érdemes volna, de saj
nos a járatok eléggé elszűkülnek, illetve a tómeder
ben a víz miatt nehéz a lefelé haladás. A reményeket
növeli néhány mérési eredmény is, így pl. a területen
végzett néhány üregkutató geofizikai vizsgálat
(Körmendi A. 1980.). Ezek többféle elektróda-el
rendezésű, fajlagos ellenállásmérő, illetve elektro
mágneses vizsgálatok voltak, amelyek a Kálvária
domb belsejében jelentős inhomogénitásokat mu
tattak ki — ezek további barlangüregek indikációi
ként is értelmezhetők.
Bartha-kútbarlang
Ugyancsak a tatai mezozóos rög jura kori réteg
sorában található, légvonalban mindössze kb.
400 m-re a Megalodus-barlangtól, a volt piarista
rendház (ma középfokú kollégium) közelében. Rég
óta ismert, vésett kútként induló karsztobjektum, a
kút szája 153 m Af. van, néhány méterig kiépítve
(3. ábra). Vize 15 °C hőmérsékletű volt (1922.).
A sziklába vésett kútakna 14 m mély. Ennek aljából
indult a homokos-agyagos üledékekből álló, közel
vízszintes talpszint. A hajdan vízzel kitöltött járat
a feltárás megkezdésekor (1984. Megalodus Bar
langkutató és Geológiai Szakcsoport, Tata) már
természetesen száraz volt, hiszen a karsztvíz-dep
resszió ezt a karsztjáratot sem kímélte.
Ez a barlangfolyosó kezdetben kb. 11 m hosszan
volt járható, a végén felfelé induló kürtővel. Fő
iránya: 340°— 160°, 83°-os dőlésű tektonikus síkban.
Levegőjének hőfoka 12,5 °C, az üledéké 10,5 °C.
A talpat hatalmas mennyiségű, kőtömböket is tar
talmazó üledék alkotja, melynek mélységbeli kiter
jedése még ma sem ismert. A felfelé harapózó kürtő
ket megbontva kiderült, hogy azok valamikor a fel
színre nyíltak, talán feltörő forráskürtők voltak. így
már érthetővé vált az iszonyatos mennyiségű kitöl
tés eredete.
A lejárati kútakna alatt folytatva a feltárást, a
barlang mélysége közel nyolc métert nőtt, de ez még
mindig nem a talpszint. További, közel 10 m-es foly
tatást is találtunk (kiástunk) a barlang fő csapás
irányában, amely Ígéretes, fejlett oldásokkal halad
E—ÉNy irányban.
A barlang falai szinte kísértetiesen emlékeztetnek
a Megalodus-barlang kalcit-paplanára, nagyon

3. ábra. A tatai Bartha-kútbarlang izometrikus ábrá
zolása. Felmérte a Megalodus Barlangkutató Csoport.
Szerkesztette A/mády Zoltán 1987-ben
Fig. 3. Isometric representation
o f the Bartha well cave, Tata
szép, mahagóni-színű, barnás-vöröses vasoxidos ré
teg színezi őket. Sajnos a barlang a feltárás megkez
dése előtt több évig nyitva állt, és néhány sérülés,
vésés már volt a vastag kalcitkérgen. 1950-ben még
vízhozamnövelési céllal robbantottak is a kút aljá
ban, ez is okozott némi képződményrombolást.
A felszínre emelt kitöltés átvizsgálása közben sok
olyan kalcit-tömb került elő, melyeknek felszínén,
illetve belsejében kékes színű, táblás barit-kristálycsoportok voltak. A kalcitkéregben szép kristályok
kal borított kavernák is találhatók.
A barlang mineralógiai érdekességeként tarthatók
számon az ,,U ” keresztmetszetű kalcitkéreg-gumók,
amelyek kb. 15—25 cm nagyságúak és az ,,U ”
tengelysíkjában egy vékony barit-telér van. Feltehe
tőleg ez egy pregenetikus kiválás, amely a karsztkorrózió folytán kipreparálódott, majd szinte késpengeszerűen benyúlt a barlang terébe. A későbbi
kalciumdús oldatok erre kristályosíthatták rá a
4—8 cm vastag kalcitot. Néha még ezek külső felü
letén is található baritkiválás.
Az eddigi feltárások alatt régészeti lelet alig ke
rült elő, mindössze néhány megmunkáltnak tűnő
tűzkőszilánk és egy római kori bronzpénz.
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tufa-rétegek közül a régészek kikaparták a löszt a
telep feltárása végett (Kormos T. 1912). Maga a
travertinótömeg egyébként roppant gazdag pleiszto
cén faunát és flórát zárt magába. Több kisebb ál
tektonikus, repedésjellegű barlangocska is található
benne.
Egyéb karsztjelenségek a tatai mezozóos rög területén
A régi tatai városrész területén is sok forrás tört
fel, amelyek az eddig tárgyalt rendszer szerves ré
szei. Több kiszáradt kútban lehet találni a kálvária
dombihoz hasonló kalcitkérget. Az utóbbi években
pl. letisztítottak egy enyhén lejtős, denudált jura
mészkőplatót, amelyen 4—5, közel kör kereszt
metszetű, 40—70 cm átmérőjű — immár természe
tesen inaktív — forrásszáj tanulmányozható.
Fényes-források

Kipreparálódott Megalodus-teknök a barlang fő
folyosójának fötéjén ( Vájná Gy. felvétele)
Exposed Megalodus shells on the wall o f the main
cave corridor
Mivel a barlang sűrűn lakott, rosszul csatornázott
terület alatt húzódik, a későbbiek során környezetvédelmi mérési helyként is fog szolgálni, főleg a nyílt
karsztba beszivárgó szennyvizek szempontjából.
Az Eötvös József Gimnázium udvarában levő
mésztufabarlang
Erről az üregrendszerről mindössze szóbeli és
igen kevés írott információ áll rendelkezésre. Jelen
leg bitumenes sportpálya fedi a lejáratot. Egy ké
sőbbi esetleges feltárás azért lenne nagyon érdekes,
mert közel van a Megalodus-barlanghoz és a Barthakútbarlanghoz is, valamint több hajdani bővizű
forráshoz és kúthoz. A gimnázium alatt tekintélyes
travertinó-összlet van, amely feltehetően a rög belse
jében kommunikáló barlangrendszerek vizéből vált
ki ( Scheuer Gy.— Schweitzer F. 1981, 1986, Scheuer
Gy. 1984.). Dr. Dornyai Béla 1927-ben megjelent
publikációja határozottan cseppkőbarlangot említ,
amely mellett egy „víznyelő töbör” is volt. Érdekes
módon a következőket is leírja: „E víznyelő töbört
1912-ben az akkor épített főgimnázium szennyvízgyűjtőjének rendezték be” . Szomorúan jegyzi meg
azt is, hogy a cseppköveket barbár kezek letördelik,
sőt szeméttel dobálják tele az üregeket. (Dornyai B.
1927.) Ehhez nem kell kommentár, úgy látszik, hogy
a karszt környezetvédelme már akkor sem állt a
helyzet magaslatán! — A tatai kutatócsoport tervei
ben ennek a rejtélyes sorsú barlangnak az újrafeltárása is szerepel.
A gimnázium melletti „porhanyóbányában”
(édesvízi mészkő), egyébként található egy lapos
üreg, amelyet sokan barlangként említenek, de ez
valójában egy ősrégészeti feltáróhely, ahol is a mész
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A legalacsonyabb térszíni helyzetben fakadó, de
legbővízűbb tatai források voltak, ezek apadtak el
utoljára (1972.). A 22 °C hőmérsékletű forrástavak
édesvízi mészkő kürtőin, illetve diffúz vízjáratain
törtek fel, a várostól É—ÉNy irányban, mintegy
2 kilométerre.
Itt két kisebb barlang említendő: az egyik az ún.
Erdei-forrás tápláló ürege volt, a másik pedig a
mostani feszített tükrű sportmedence gépháza he
lyén húzódott, ezt sajnos az építkezés során tönkre
tették. Kb. 5—8 m hosszú, 2—3 m magas vízalatti
üreg volt, melynek főtéjén néhány sztalaktit függött
(!). Ez annak a bizonyítéka, hogy a karsztvízszint
bizonyos időtávlatokban a tatai térségben is inga
dozott, és a kis mésztufabarlang huzamosabb ideig
szabad légteres volt. A források elapadása után
A Megalodus-barlang jellegzetes sugaras szerkezetű
kalcitkérge (AImády Z. felvétele)
Characteristic calcite crust o f radial pattern from the
Megalodus Cave

egyébként a legnagyobb forrástóban nyelőképesség
vizsgálatot is végeztek. A beleengedett 4 000 m3 víz
48 óra alatt eltűnt a karsztban ( Sashegyi L. 1974).
Ezen a területen a triász már 30—40 m mélyen
van, de nyilvánvalóan itt is erősen karsztosodott.
Ennek csak egy jelét említjük: néhány száz méterre
a Fényes-forrásoktól 1975-ben egy hatalmas berogyás keletkezett, 15—20 m magas fák szakadtak
be egy karsztos tölcsérbe.
A tóvárosi városrész barlangjai, karsztjelenségei
A mai Tata 1938-ig két külön község volt, Tata
és Tóváros. A helybeliek azonban a tatai vártól
DNy-ra eső városrészt hívják Tatának, a vártól
ÉK-re eső településrészt pedig Tóvárosnak. A két
rész geológiai különbséget is takar, hiszen a Nagy-tó
hossztengelye beleesik a fő tektonikus törésirányba,
és a tóvárosi városrész alatt már jóval lejjebb zök
kent helyzetben vannak a témánk szempontjából
meghatározó szerepű mezozóos alaphegységrögök
(Fülöp J. 1975).
Már a tó alatt is 100—200 m mélyen vannak ezek
az összletek, ennek ellenére a felettük települő nem
karsztosodó oligocén kőzeteket is átjáró litoklázisrendszer lehetővé teszi, hogy a langyos vizek a tó
medrében is feltörhessenek, három tófenéki forrás
formájában szaporítsák a vízmennyiséget. Ezek
felett a 117 m Af. fakadó, kréta (neokom) mészkő
ből feltörő források felett telente a víz nem fagyott
be, illetve vékonyabb volt a jég.
A tó ÉK-i oldalán újra tekintélyes pleisztocén
holocén édesvízi mészkő kiválások utalnak arra,
hogy itt is erőteljes volt a forrásműködés. A tóvárosi
városrész alatt több km2-en néhány m vastag,
legtöbbször laza, nádat és más kövületet bezáró
travertino-összletet találunk (Scheuer Gy.—Schweitzer F. 1984). Ebben több helyen találhatunk — fel
tehetően szingenetikus — barlangocskákat. Az
egyik a Nagy-tó partján nyílik, kb. 14 m járat
hosszúságú üreg. Házalapozáskor több ilyen üreg
Kalcit-kristálycsoport a Megalodus-barlangból
(A Imády Z. felvétele)
Group o f calcite crystals from the Megalodus Cave

Kalcitkristályos kaverna belseje a Bartha-kútbarlangból (Almády Z. felvét le)
Interior o f cavern with calcite crystals from the
Bartha well cave
is előkerül, de ezeknek csupán töredékéről van
tudomásunk, mert az építtetők általában bejelentés
nélkül betömik.
A tóvárosi Angolkert (Néppark) forrásbarlangjai
A napjainkra újból gyönyörűen rendbe hozott,
jelenleg az Öreg-tóból felszivattyúzott vízzel táplált
Cseke-tavat körülölelő park két nagyobb hévíz-fel
törési góccal dicsekedhetett: az egyik volt az ún.
Nagy- vagy Tükör-forrás, a másik pedig a Kis
vagy Angyal-forrás. Ezek felbuzgó, szinte kifogy
hatatlannak tűnő bőségű, 20—21 °C-os szénsav
tartalmú tiszta vize már a múlté, a korábban emlí
tett okok miatt teljesen elapadtak. Vizük malmokat
(gabonaőrlő, kalló- és fűrészmalmokat) hajtott
(Körmendi G. 1980), táplálta a Cseke-tavat, a város
uszodáját, forrásmedencéi és levezető patakjai,
kisebb vízesései gyönyörködtető látványosságot
adtak az ápolt parknak (Kopasz J-né, 1888).
A forrástavacskák és patakok rendszerét napjainkra
rekonstruálták, de bennük sajnos (egyelőre?) a
Nagy-tó Tatabánya és Oroszlány által szennyezett
vize folydogál.
A források szintcsökkenése, illetve elapadása
azonban — csekély vigasz! — lehetővé tette az itt
levő két felszálló forrásbarlang feltárását.
Tükór-forrási-barlang
A szabadtéri színpad alsó részéhez közel, 136 m
Af. fakadt a forrás, amelynek víztermelése, bár két
kutat is fúrtak a közelében, 1975-re veszélybe
került. Ekkor vetődött fel, hogy a már részben ismert
forrásbarlangot a víztermelés szolgálatába lehetne
állítani.
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Barit-kristálycsoport a Bartha-kűtbarlangból
( Krajcsirovits Gy. felvétele)
Group o f barite crystals from t/ie Bártha well cave
A Komárom Megyei Vízművek felkérésére ezt a
munkát a tatabányai szénbányák barlangkutató
csoportja végezte, Sashegyi László vezetésével.
Ekkor még 24 m mélységben szabad karsztvízszintet sikerült elérni, később a barlang már talpig
kiszáradt.
Közel 30 m mély, csaknem függőleges, váltakozó
szelvényű kürtő-jellegű barlang van itt, amely
rendkívül változatos rétegsort harántol, természetes
geológiai feltárás gyanánt. A feltörő víz a korróziós
és eróziós hatást a kőzetminőség függvényében tudta
kifejteni. A járatszelvény is eszerint hol szűkebb, hol
pedig tágabb. Vázlatos rétegsora alulról felfelé: ce
mentált kavics, sárga agyag, vékony barnakőszéntelep (!), szürke márgás homok, agyagos homok,
tarka agyag, cementált kavics, forrásmészkő, konglo
merátum, majd egy kb. 2 m vastag édesvízi mészkőréteg.
A lazább rétegekben a forrás által nagy energiával
felhozott keményebb szemcsék eróziós úton 3 na
gyobb termet hoztak létre. A kutatók találtak néhány
visszaoldott cseppkőképződményt is, ami arra enged
következtetni, hogy Tata térségében a karsztvíznívó
bizonyos változásokat mutatott, de sajnos ennek
időbeli viszonyait még nem ismerjük.
A barlang egyik 1986-os bejárásakor a szennyezett
vizű Cseke-tó közelségéből adódható beszivárgási
nyomokat észleltünk, ami több más, már említett
intő jel mellett további figyelmeztetés arra vonat
kozóan, hogy az immár inaktív tatai termális
karsztrendszer-járatok igen komoly potenciális
szennyeződés-nyelők, és hosszú távon a mélykarszt
antropogén elszennyeződését eredményezhetik!
A ngyal-forrási-barlang
A század elején az Esterháziak pálmaháza (ma
Pálma Szálló) és a kis vadászkastély (ma Múzeum
igazgatóság) közötti területen, ugyancsak az Angol
parkban egy másik kristálytiszta, kék tündérrózsás
forrástavacska is vonzotta a látogatókat. A több
méternyi vízen keresztül is deréknyi vastagságban (!)
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tört fel a langyos forrásvíz, a tavacskában pedig
kis angyal („najád” ) szobrocska teljesítette köteles
ségét: „védte” a forrást és gyönyörködtette a park
látogatóit . . .
Sajnos már ez is a múlté, a 140 m Af. fakadó
forrás fokozatosan elapadt. A 60-as évek elején
még tavas barlangterem volt, ekkor könnyűbúvárok
„bevetésével” igyekeztek a forrás járatait kutatni
(1959. Kessler H., Rádai Ö.). A 60-as évek közepe
óta teljesen száraz forrásbarlangot 1971-ben Vájná
Gy. és munkatársai kezdték újra kutatni, és már az
első bejárásnál n>ilvánvalóvá vált, hogy itt nem
mindennapi szpeleológiai és régészeti „csemegék”
rejlenek az óriási teremben!
A módszeres kutatás ekkor mégsem kezdődhetett
el, mert a barlang vízmű-védterületen nyílott, és a
Vízművek higiéniai okokra hivatkozva betiltotta a
feltárást. A lejárati fedél ezután több évig lehegesztve
védte a barlang kincseit. 1983-ban végre a tatai
„MEGALODUS” csoport megkapta a kutatási
engedélyt és a tatai Kuny Domokos Múzeummal
karöltve elkezdhette a szisztematikus feltárást.
A kibetonozott valamikori forrásszájon leeresz
kedve meghökkentő méretű terembe jutunk. Kb.
15x17 m-es, nagyjából körte alakú és a feltárás
megkezdésekor a talptól 4—5 m magas, boltozatos
kaverna rejlik itt a kőzetben.
A feltárás nem haladhatott a barlangoknál meg
szokott ütemben, hiszen az üledéket 1X 1 m-es
négyzethálós rendszerben 10 cm-enként emelték a
felszínre, ahol több ember grammról-grammra
átválogatta. Az aprólékos munka még meg is hozta
gyümölcsét, hiszen a régészek értékes következteté
seket vonhattak le Tata településfejlődéséről. A kö
zel 5 000 kerámia-töredékben a zselizi kultúra, a
péceli kultúra (rézkor) és a bronzkori anyag domi
nált. Előkerültek a vaskor és a római kor (rézpén
zek), de későbbi kultúrák leletei is. Különösen szé
pek a csiszolt kőbalták és a csodával határos módon
épségben megmaradt néhány kerámiaedény. A forrás
tevékenysége miatt egyébként a régészeti leletek
meglehetősen összekeverve pihentek a barlangi ki
töltésben (Vájná Gy. 1977., Antoni J. 1983).
Még ma is vitás, hogy a régészeti leletek a forrás
szájon át csupán belekerültek a barlangba, vagy
esetleg voltak olyan karsztvíz-depressziós időszakok,
amikor az ember lenn is lakott, esetleg búvóhelynek
vagy szentélynek használta a barlangot. Ez utóbbit
támasztja alá két megfigyelés: a barlangterem belső
részében, kb. 9 m-re a lejárati aknától tekintélyes
méretű és tömegű őrlőkő-darabok kerültek elő.
Valószínűtlen, hogy az egyébként is ellenirányban
áramló víz sodorta volna őket a terem mélyébe.
A másik megfigyelés, melyet már a Tükör-forrásibarlangnál, sőt a Fényes-forrásoknál is említettünk:
az itt-ott előforduló sztalaktitok mindenképpen
szabad légteres időszakok indikációi (Sashegyi L.
1974.) Ilyent ugyan az Angyal-forrásban nem talál
tunk, de a kommunikáló vízrendszer miatt való
színűsíthető, hogy itt is voltak „száraz” időszakok.
Maga a forrásbarlang szpeleológiai kuriózum: nem
a „megszokott” karsztosodó kőzetek valamelyiké
ben keletkezett, hanem kavics-konglomerátumban,

illetve homokkőben. Az első leírások tévesen mész
tufában kialakult üregről tájékoztattak. Ennek az
volt az oka, hogy a kavicskő-falakat a dús mésztar
talmú vízből kivált mésztufa sok helyen beborítja.
A barlang anyakőzetét alkotó kavics-konglomerá
tum kőzettanilag vegyes kavicsanyaga pannon kori.
Az egyes kavicsok mérete tág határok között vál
tozik, a legnagyobbak 20 cm körüliek, az alsó
határ pedig már a homokszemcsék mérettartomá
nyába esik. A kavicsokat cementáló anyag zömében
kalcium-karbonát, amely — talán a barlang kiala
kulását megelőző időkben működött mésztartalmú
forrásrendszerből vált ki, összetapasztva a kavicsos
homokos takarót. A kötőanyag mennyisége változó,
általában 15—25%. A kőzet nagyon szilárd, talán
ennek is köszönhető, hogy a mindössze 2—3 m
vastag főte nem szakadt még be.
A feltárás során a talpból kiemelt rengeteg üledék
vizsgálata még nem teljes, de az eddigi eredmények is
több meglepő, érdekes újdonsággal szolgáltak.
Az eredetileg meglevő barlangi felszín alatt kb.
30—50 cm vastag ún. „tortaagyag” van. Ez kolloid
szemcsefrakciókból álló, ritmikus, nagy mésztartal
mú, finoman sávozott üledék. Ennek jelenléte azért
meglepő, mert a feltörő óriási mennyiségű és ener
giájú, feltehetőleg turbulens áramlású víz ellenére
lassú és nyugodt leülepedési viszonyokra utal.
Ez alatt régészeti leleteket is tartalmazó kavicsos
rétegek, majd egy üveghomok-szerű réteg követke
zett, melyből tökéletesen tükörfényesre polírozódott
apró kavicsokat, gömbölyded ásványszemcséket le
het kiválogatni. Ezek nagyon szépek, színes, fényes
ékkövekként ragyognak. Ezek anyaga leggyakrab
ban: kvarc (teljesen átlátszó „hegyikristály” is),
színes kvarcitok, mikrokristályos S i02-változatok
(karneol, jáspis, kalcedon) stb.
Az apró kavicsos rétegből néhány pici, tükör
fényes eocén nummulinát is sikerült kiválogatni.
Ezek jelenléte azért meglepő, mert az ismert geoló
giai szelvény szerint a forráskürtő nem törhetett
át eocén rétegeket! Talán egy távolabbi, a karsztvíz
útjába eső kőzetösszletből ragadhatta magával a
víz. Egy másik finom homokos réteg rendkívül
dúsnak bizonyult magnetitben: hozzávetőleg 1 m3
ebből a kitöltésből 10 kg mágnesvasércet tartalmaz
( Vájná Gy. 1977).
A feltárás a barlangterem talpáig folytatódott
(természetesen „tanútömböket” hagyva). A tovább
jutási lehetőséget, tehát a feltörési gócot keresve úgy
tűnik, hogy a víz a barlang fenékrégióiból több
kürtőből, sőt diffúz csatornákból tört fel. Sajnos
egy néhány méteres, lefelé haladó forrásjárat kivé
telével folytatást találni eddig nem sikerült. Ennek
oka az is lehet, hogy a víz visszahúzódásakor a
járatok eltömődtek.
A feltörési gócoknál a sziklafalak túlnyomóan
eróziós koptatottsága igen szembetűnő, szinte
kivehető a feláramlás iránya. A szűkületek miatt itt
nyilván felgyorsult az áramlás, és a vízben nagy
energiával mozgó, zömében SiÓ2 anyagú szemcsék
erőteljesen erodálták a kemény kavicskonglomerá
tum falakat. így jöttek létre a barlang fő esztétikai
értékét adó, a legkülönfélébb színekben pompázó,

„ (/” keresztmetszetű kalcitkéreg-darab a Bartha-kútbarlángból. Középen baritkristály-kiválás húzódik
(Almády Z. felvétele)
Calcite fragment o f U cross-section from the Bariba
well cave. In the middle barite crystal precipitation
ean be detected.
tökéletes polirfényűre felcsiszolt fal- és főteszakaszok, melyek minden túlzás nélkül egyedülállóak,
olyanok, mintha színes ékkövekből lennének
kirakva . . .
Egyedi jellegénél és képződményeinek szépségénél
fogva ez az üreg is felkerült a fokozottan védett
barlangok listájára. Mivel az Angyal-forrási-barlang
szinte Tata központjában van, mindössze néhány
méternyire a felszíntől, ezért távlati elképzelés
szerint ideális föld alatti múzeumcsarnok válhatna
belőle, ahol bemutatóhelyet kaphatnának a város
barlangjaiból kikerült ásványok, képződmények,
régészeti leletek, elősegítve a barlangkutatás iránti
érdeklődés fokozódását, a földtudományi ismeretek
ezen ágának még jobb megismertetését.
Alm ády Zoltán
Tata
Agostyáni u. 8 .
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Megalodus Barlangkutató és Geológiai Szakcsoport: Éves jelenté
sek az M KBT-nek

KARST PHENOMENA ON THE CALVARY
HILL, TATA, AND ITS ENVIRONS
In the recent pást, Tata, a town located in the
tectonic trench between the Gerecse and Vértes
Mountains, could boast of lukewarm karst springs
of huge discharge. To the influence of water Ievel
depression created to allow coal mining at Tata
bánya, their yields dropped at disastrous speed
and by the 1960s and 1970s they became dry. It was
the time when large-scale speleological research of
thermal karstic passages could began.
The Megalodus Cave, explored during the seventies, lies in the Calvary Hill horst of Triassic, Jurassic and Cretaceous limestones. On the walls of
the 270 m long, multilevel hollow system distinct
Megalodus remnants and calcite and barite phenocrystal groups can be studied. The Mesozoic block,
affected by intensive tectonic activity, includes many
vents of ascending springs and karstic hollows (e.g.
the Bartha Cave under exploration — similar to the
Megalodus Cave).
In the NE part of the town there used to be
springs of considerable yield, bút they crossed thick
Neogene and Quaternary sequences before reached
the surface. One of these chimney-like, subvertical
passage in the Tükör spring cave and another is the
Angyal spring cave, which has a large hall carved by
thermal spring. The latter was formed in a conglomerate of mixed gravel and calcareous cement, the
sediment contained abundant archaeological data.
The Tata Caves are enclosed by an open karst rock
sequence. With the town above this sequence they
are potential recipients of pollution. Thus, in the
investigations of this somé square km area — in
addition to unique speleological features — the
viewpoints of environmental protection are alsó
underlined.

