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MAGYARORSZÁG BARLANGJAI

Takácsné Bolner Katalin—Juhász Márton—Kraus Sándor

Magyarország földtani felépítésében igen nagy 
arányban vesznek részt a fiatal törmelékes üledé
kek; a karsztosodásra alkalmas karbonátos kőzetek 
az ország felszínének csupán 1,5%-át alkotják (1. 
sz. ábra). A karsztterületek kis kiterjedése ellenére 
hazánkban jelenleg több mint 2400 barlangot tar
tunk nyilván; igaz, közülük csak 77 éri el a 200 m-es 
és csupán 24 az 1 km-es hosszúságot. A karsztterü
letek középhegységi jellegéből adódóan barlang
jaink függőleges kiterjedése sem jelentős: az 50 m-es 
mélységet 69 barlang éri el, és mindössze 3 barlang 
mélyebb 200 m-nél.

Az ismert barlangok száma részben a sziszte
matikus területi feldolgozások, részben a feltáró 
kutatások eredményeként az elmúlt tíz évben jelen
tősen megnövekedett: az 1977-ben nyilvántartott 
1314 objektumhoz képest a jelenlegi adat mintegy 
85%-os növekedésnek felel meg. Ugyanezen idő 
alatt a feltárt új járatszakaszok, barlangok együttes 
hossza meghaladta a 30 km-t.

Barlangjaink változatos típusokat képviselnek, 
amelyen belül világviszonylatban is jelentős a me
legvizes eredetű barlangok nagy száma: legnagyobb 
barlangjaink egyharmada ilyen kialakulásmódú. 
A melegforrások, illetve a melegvizes eredetű bar
langok széleskörű elterjedése a földtani felépítésre, 
valamint az átlagost meghaladó geotermikus ha
tásra vezethető vissza: a hegységelőterek medence- 
aljzatának karbonátos tömegeiben tárolódó és fel- 
melegedő, nyomás alatt álló karsztvizek a vízzáró 
fedőüledékek miatt csak a hegységperemhez vissza
áramolva képesek ismét felszínre lépni. A feltörő 
melegvizek általában keverednek a nyílt karszt
területek leszálló karsztvizével, s e keveredési korró
ziós hatás sajátos formakincsű üregrendszerek ki
alakulását teszi-tette lehetővé.

Hegységeink legújabbkori emelkedése következ
tében nemcsak a melegvizes eredetű, de a „klasz- 
szikus” hidegvizes kialakulásmódú víznyelő- vagy 
forrásbarlangok jelentős része is már inaktívvá vált. 
Számos aktív vízvezető rendszert még csak részletei
ben ismerünk. A hidegvizes kialakulású barlangok 
között ritkaság voltuk miatt emelendők ki a nagy 
karsztforrások által lerakott travertínóban szin- 
genetikusan keletkezett kis mésztufabarlangok.

Magyarország legidősebb ismert karsztjelenségei 
azok a kréta időszaki, mintegy 70—100 millió éves 
karsztfelszínek, amelyek a bakonyi bauxit- és 
mangánbányászat révén tárultak fel. A barlangi 
kitöltések őslénytani leleteivel igazolhatóan, leg
idősebb barlangunk a miocén végén keletkezett, 
több barlangról azok alsó-pleisztocén kora bizo
nyítható, míg ismert barlangjaink többsége való
színűleg csak ez elmúlt másfél millió év folyamán, 
a középső- és felső-pleisztocénben keletkezett.

Hazánk egyik legjellegzetesebb karsztterülete az 
Északi-középhegységben a Gömör—Tornai karszt
vidék magyarországi része, az Aggteleki-karszt, 
(2. sz. ábra) melynek fő tömegét középső-triász, 
ún. wettersteini mészkő alkotja. E területen jelenleg 
170 barlangot tartunk nyilván, köztük az ország 
leghosszabb, legismertebb és legrégebben kutatott 
barlangját, a közel 24 km hosszúságú Baradla— 
Domica-barlangrendszert, amelynek 18,8 km-es sza
kasza esik Magyarország területére. A mintegy 
22 km2-es vízgyűjtő területének É-i része nyílt 
karszt, D-i része pannóniai agyaggal és kaviccsal 
fedett, ahonnan a csapadékvizek a karsztperemi 
víznyelőkön át jutnak a rendszerbe.

A Baradla-barlang természetes bejárata Agg
telek község határában, a rendszer magyarországi 
fő nyelőjének közelében nyílik, ennek patakja 
— az Acheron — párszáz m után összefolyik a víz
gyűjtő terület szlovákiai részéről a Domicán át 
érkező Styx vizével. Az Aggtelektől Jósvafő községig 
húzódó Fő-ág kb. 7 km hosszúságú, átl. 10 m szé
lességű és 7—8 m magasságú, helyenként impozáns 
méretű csarnokokkal tagolt sziklaalagút, amelyben 
ma már csak áradások alkalmával folyik végig a 
barlangi patak. Az év többi részében a Baradla alatt 
kialakult Alsó-barlang vezeti le a vizet a Jósva-völgy 
völgyfőjében fakadó forrásokhoz. Az elmúlt évek 
víznyomásjelzései kimutatták, hogy egy egymástól 
független, ún. Hosszú-Alsó-barlang és Rövid- 
Alsó-barlang létezik, eddig ez utóbbit sikerült 
1 km-es hosszúságban feltárni.

A Baradla—Domica-barlangrendszer kialakulá
sának kezdete a pliocén kor végére tehető, fejlődés- 
történetében az elkülönülő járatszintek és az egykori 
hordalékkitöltések maradványai alapján több aktív
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/. ábra. A cikkben szereplő és a 
részletes területi térképeken nem 
ábrázolt barlangok földrajzi el
helyezkedése
1. Meteor-barlang, 2. Vecsem-bükki-zsom
boly, 3. Szabó-pallagi-zsomboly, 4. Rejtek- 
zsomboly, 5. Rákóczi 1. sz. barlang, 6. 
Földvári-barlang, 7. Csörgő-lyuk, 8. Naszá- 
lyi-víznyelöbarlang, 9. Solymári-ördög- 
lyuk, 10. Bátori-barlang, 11. Budai Vár
barlang, 12. Sátorkőpusztai-barlang, 13. 
Legény-barlang, 14. Leány-barlang, 15. 
Jankovich-barlang, 16. öreg-kői 1. sz. 
zsomboly, 17. Pisznice-barlang, 18. Szelim- 
lyuk, 19. Lengyel-barlang, 20. Keselő-hegyi- 
barlang, 21. Megalódusz-barlang, 22. An- 
gyal-forrási-barlang, 23. Tükör-for rási- 
barlang, 24. Gánti-barlang, 25. Csákvári- 
barlang, 26. Álba Regia-barlang, 27. Csen
gő-zsomboly, 28. Jubileum-zsomboly, 29. 
Háromkürtő-zsomboly, 30. Cserszegtoma- 
ji-kútbarlang, 31. Hévizi-forrásbarlang, 32. 
Tapolcai-tavasbarlang, 33. K órház-bar
lang, 34. Abaligeti-barlang, 35. Mánfai-kő- 
lyuk, 36. Orfűi Vizfő-barlang, 37. Tettyei- 
mésztufabarlang, 38. Jóreménység-akna- 
barlang, 39. Beremendi-kristálybarlang.

és akkumulációs időszak mutatható ki. A rendszer 
fejlődésének korai időszakában egyértelműen a 
korrózió játszotta a fő szerepet; míg a későbbi járat- 
tágulás szempontjából a barlangi patak korróziós, 
ill. hordalékának eróziós szerepe arányának tekinte
tében megoszlik a szakemberek véleménye.

A rendszer mai természetes bejáratai ősidők óta 
nyitottak voltak, a régészeti leletek alapján úgy az 
aggteleki, mint a domicai bejárati szakaszok már a 
neolitikum emberének is tanyahelyül szolgáltak. 
A cseréptöredékek és csontmaradványok ezrei, az 
egykori cölöpépítmények és tűzhelyek maradványai, 
valamint a különböző használati eszközök tucatjai 
alapján a rendszer az ún. bükki kultúra egyik leg
fontosabb lelőhelye, de szép számmal kerültek elő 
leletek a korai vaskorból és a tatárjárás idejéből is.

A Baradla első írásos említése 1742-ből szárma
zik, első térképe, amely az aggteleki bejárat környéki 
1,8 km-es szakaszt ábrázolja — 1794-ben készült. 
A barlang feltáró kutatásának története is az 1800-as 
évek elejére nyúlik vissza: Vass Imre a vízzel ki
töltött, szűk Vaskapu legyőzésével 1825-ben fedezte 
fel a Fő-ág nagyobb, mintegy 5 km-es szakaszát. 
A szlovákiai Domica-barlang feltárása már száza
dunk huszas éveihez és Jan Majko nevéhez fűződik, 
míg a két barlangrész a közöttük húzódó, vízzel ki
töltött folyosószakasz leküzdésével 1932-ben vált 
összefüggő rendszerré.

A Baradla—Domica-barlangrendszer tekintélyes 
méretei mellett cseppkőképződményeinek tömege, 
forma- és színgazdagsága: a Domica mésztufagátjai, 
az aggteleki szakasz sztalagmiterdejei, a jósvafői 
szakasz még eredeti tisztaságukban pompázó kép
ződményei, a Csillagvizsgáló 25 m-es sztalagmitóriá- 
sa egyaránt közrejátszottak a barlang nemzetközi 
hírnevének, évszázados idegenforgalmának meg
alapozásában.

A Jósva-forrástól csupán 400 m-re fakadó 
Komlós-forrás vizét sokáig ugyancsak a Barad
la rendszeréből származónak tartották, hiszen

az a Jósva-forráshoz hasonlóan hűen tükrözte 
a barlangi áradásokat. Jakucs László 1952-ben 
végzett vízfestései azonban egyértelműen jelez
ték, hogy e forrás egy, a Baradlától független 
nagy barlang vizét vezeti a felszínre. Az elmé
let, a kutatási módszer helyessége rövidesen be
igazolódott: még ugyanabban az évben sikerült 
feltárni egy víznyelő kibontásával a 8700 m-t meg
haladó hosszúságú Béke-barlangot.

Noha a két szomszédos nagy barlang kialaku
lásmódja lényegében azonosnak tekinthető, jel
legükben, arculatukban jelentős különbségek is 
vannak. A Béke-barlangnak nincs elkülönült 
alsó barlangja, a barlangi patak végigfolyik a fő
ágon, helyenként teljes szélességében kitöltve azt. 
Folyosói keskenyebbek, inkább hasadék-, mint ala- 
gútjellegűek, ami valószínűleg vízgyűjtő terüle
tének kisebb voltára vezethető vissza. Csepp
kőképződményei között meghatározó a magas
ból alányúló sztalaktitok és a lefolyások, drapé
riák nagy tömege, s kiemelkedő szépségűek 
a patakmedret helyenként lépcsőzetes medence- 
sorrá tagoló hófehér mésztufagátak is.

A Béke-barlang levegőjének gyógyhatását széles 
körű vizsgálatok támasztják alá, jósvafői mestersé
ges bejáratánál levő nagy termeit az 1950-es évek 
végétől használják eredményesen asztmás betegek 
kezelésére.

Az Aggteleki-karszt harmadik leghosszabb ismert 
rendszere az Égerszög község mellett található 
Szabadság-barlang. Ezt 1954-ben, fő víznyelőjének 
kibontásával tárták fel. Jelenlegi összhossza 2717m, 
vize az ismert végponttól légvonalban mintegy 
900 m-re lévő, szintén a Jósva-patak vízrendsze
réhez tartozó forrásban jelenik meg. A barlang 
jellege a befoglaló kőzettípusok szerint változik: 
első, mészkőben kialakult szakasza jellegzetesen 
meanderező, több szintre osztott, szép függő
cseppkövekkel, lefolyásokkal, gömbös mészkivá
lásokkal díszített folyosó, középső, dolomit-
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VASS IMRE-BARLANG 2. ábra. Aggtelek-Jó sva fő  
környéke a barlangok alap
rajzával

bán kioldódott szakasza erősen feltöltött, lapos 
kuszoda, míg hátsó, vékony lemezes márgás mész
kőben kifejlődött részére az ún. „kulcslyuk-szel
vény” jellemző.

A karsztterület D-i peremének víznyomjelzéssel 
kimutatott kisebb vízrendszerei közül eddig a 
Danca-barlángot sikerült jelentősebb, 1400 m-t 
megközelítő hosszúságban feltárni. A régóta ismert 
kis időszakos forrásbarlang mögött húzódó jára
tokba 1981-ben, egy omladékzóna leküzdésével 
jutottak be a kutatók, majd 1983-ban újabb jelen
tős szakasz feltárásával elérték a rendszer nyelő
jének körzetét. A viszonylag szűk, részben dolomit
ban kialakult, nehezen járható barlang e belső sza
kaszát állandó vizű szifon zárja le, természetes 
védelmet biztosítva az itt található, érintetlen 
szépségű cseppkőképződményeknek.

Jósvafőtől ÉNy-ra két további jelentős patakos 
barlang található. A csak időszakosan aktív 
Vass lmre-bar!angot 1954-ben, az árvízi forrásszáj 
megbontásával sikerült feltárni. A barlang víznyom
jelzéssel kimutatott fő nyelője a szlovákiai ol lalon 
lévő Milada-víznyelőbarlang. A várhatóan lOkm-nyi 
rendszer jelenleg ismert részéből a Vass Imre- 
barlang mintegy 1000 m-t tesz ki, végpontján a 
továbbjutást kiterjedt omladékzóna gátolja. A szé
pen színezett cseppkőképződményekkel, változatos 
oldásformákkal díszített barlang hazánk legala
posabban tanulmányozott karsztobjektuma, ki
épített távmérő-hálózattal, s a barlang közelében 
létesített karsztkutató állomással.

A bővizű Nagy-Tohonya-forrás felszín alatti 
vízjáratát, a Kossut h-bar lángot ugyancsak a forrás
száj omladékzónájának az áttörésével tárták fel 
1956-ban. A 800 m összhosszúságban ismert, vi
szonylag keskeny, hasadékjellegű barlang alját 
helyenként teljesen kitölti a patak. A végpontot 
mindeddig legyőzhetetlen szifon zárja le, amely 
a búvárok által elért 30 m-es mélységben még mindig 
lefelé tart. A rendszer hidrológiai sajátossága, 
hogy vize melegebb a környező karsztforrásokénál, 
azaz hozzá a mélykarszt felmelegedő vize is kevere
dik.

Nagy karsztforrások a térség ÉK-i egységének, 
az Alsó-hegynek a tövében is fakadnak, az ezekhez 
tartozó feltételezett nagy patakos barlangrendsze
rekbe azonban sem a források felől, sem a víz
nyelők felől nem sikerült még bejutni. Az Alsó
hegy legnagyobb kiterjedésű ismert barlangja 
a jelenleg 650 m összhosszúságú Meteor-barlang, 
amelyet 1961-ben egy időszakos víznyelő meg
bontásával tártak fel. A lépcsőzetesen mélyülő 
barlang alsó részén található az ország egyik 
legnagyobb barlangterme, a 90 x átl. 30 m alap- 
területű, hatalmas állócseppkövekkel és oszlopok
kal, heliktitekkel díszített Titánok csarnoka.

Az Alsó-hegy fennsíkjának jellegzetes bar
langtípusát képviselik a többnyire töböroldali 
helyzetben nyíló, gyakorlatilag csak függőleges 
kiterjedésű aknabarlangok, az ún. zsombolyok. 
Az omladék, ill. a híg agyagos kitöltés miatt 
ezek egyikében sem sikerült még elérni a karszt
vízszintet, így mindmáig vitatott kérdés, hogy vajon 
ezek kapcsolódnak-e vízszintes vízvezető barlangok
hoz. A terület zsombolyainak kutatása már 
1911-ben megkezdődött, de az intenzív feltáró
munkák a 60-as években indultak meg. Az Alsó
hegy Magyarországhoz tartozó részén jelenleg 
mintegy 50 zsombolyt ismerünk, ezek közül 9 halad
ja meg az 50 m-es mélységet.

Legmélyebb az országhatár mellett nyíló Vecsem- 
bükki-zsomboly. A párhuzamosan elhelyezkedő, vi
szonylag nagy keresztmetszetű aknák rendszeréből 
álló zsomboly sokáig az ország legmélyebb bar
langjának számított, mélysége a legújabb felmérés 
szerint 235 m. Az 1969-ben feltárt, 90 m-es, cseppkő
díszes középső aknája az ország legnagyobb egybe
függő aknája.

Az alacsonyabb szinten nyíló Szabó-pallagi- 
zsombolyról ugyancsak a 70-es években derült ki, 
hogy valójában párhuzamos hasadékok mentén ki
alakult aknarendszer. Az aknák összhossza meg
haladja a 600 m-t, jelenleg ismert mélysége 120 m.

Az Aggteleki-karszt más részeire e barlangtípus 
kevéssé jellemző, éppen ezért keltett nagy visszhan
got a Baradla-barlang fölött, attól csupán 400 m-re
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3. ábra. A Bükk-hegység 
barlangjai és a kimutatott 
víznyelő-forrás összefüggé
sek
1. Istállós-kői-barlang, 2. Peskői- 
barlang, 3. Szekta-barlang, 4. 
Suba-lyuk, 5. Bolhási-viznyelőbar- 
lang, 6. Jávor-kúti-viznyelőbar- 
lang, 7. Diabáz-barlang, 8. Létrási- 
vizesbarlang, 9. Létrás-tetői-bar- 
lang, 10. István-lápai-barlang, 11. 
István-bariang, 12. Fekete-bar
lang, 13. Balekina-barlang, 14. 
Kecske-lyuk, 15. Kő-lyuk, 16. 
Szamentu-barlang, 17. Pénz-pata- 
ki-víznyelőbarlang, 18. Kis-kőháti- 
zsomboly, 19. Hajnóczy-barlang. 
20. Anna-barlang, 21. Miskolc- 
tapolcai-ta vasbarlang

a 87 m mélységig ismertté vált Baradla-tetöi-zsom- 
boly 1986. évi felfedezése.

Az Aggteleki-karszt DK-i előterében található 
néhány, melegvizes behatást tükröző üregrendszer 
is. Ilyen hatásról tanúskodnak a Bódvaszilas község 
melletti, 72 m mélységű Rejtek-zsomboly falait rend
kívüli gazdagságban borító korall- vagy gombaszerű 
borsókőkiválások, valamint a Bódva-völgy túl
oldalán emelkedő Esztramos-hegy hidrotermális 
jelenségei.

Az Esztramoson a középkorban kevés, de jó mi
nőségű vasércet fejtettek, a hegy felső szintjén jelen
leg kőbánya működik. A mészkőtömeget behálózó 
bányatárók és szállítóvágatok kisebb-nagyobb bar
langok tucatját tárták fel, melyek közül legjelentő
sebb az alsó szinten nyíló Rákóczi 1. sz. barlang. 
A közel függőleges hasadékrendszer mentén kioldó
dott, 30—40 m magasságot is elérő csarnoksor 
ugyanilyen mélyen nyúlik le a karsztvíz jelenlegi 
szintje alá, falait cseppkövek és borsókőkiválások 
díszítik. A különféle típusú képződmények egy
másra rakodása az egykori langyos karsztvízszint 
többszöri megemelkedésére, ill. visszahúzódására 
utal.

A hegy felső szintjén folyó kőbányászat szintén 
tucatnyi barlangot tárt fel, így pl. az Esztramosi 
(Földvári Aladár )-barlangot, amelynek gazdag 
képződményei közül kiemelkednek a csepegő vizek
ből összegyűlt tavacskák kiválásai, valamint a 
puha fehér lublinittel (montmilch) borított csepp
kövek. A kőbányászat során itt elpusztított kisebb 
barlangok közül többnek a vörösagyagos kitöltésé
ből gazdag pliocén—alsó-pleisztocén kisemlős- 
leletanyag került elő.

Hazánk barlangokban leggazdagabb karszt
területe a zömében szintén triász üledékes kőzetek
ből felépülő, bonyolult földtani szerkezetű Bükk- 
hegység, ahol jelenleg 830 barlangot tartunk nyilván.

E barlangok többsége időszakosan aktív vagy már 
inaktívvá vált víznyelőbarlang és pusztuló, fosszilis 
forrásbarlang (3. sz. ábra).

A Bükk barlangjainak kutatása a nagy fosszilis 
forrásszájak régészeti ásatásával kezdődött meg a 
század elején. E tágas szádájú, zömmel egyetlen 
hatalmas bejárati csarnokból álló barlangüregek 
majd mindegyike szolgáltatott több-kevesebb pa
leolit leletanyagot, közülük a legismertebbek a 
Nagy-fennsík Ny-i peremén nyíló Istállós-kői-bar- 
lang és Peskő-barlang, az aurignaci kultúra emlékei
vel, a Lillafüred melletti Szeleta-barlang, mely ti
pikus kőeszközeivel a bükki „szeletien” kultúra 
típuslelőhelyévé vált, valamint a Déli-Bükkben, 
Cserépfalu község határában nyíló Suba-lyuk, ahol 
a moustérien kultúra leletei mellett koponyamarad
ványok is előkerültek.

A Bükk legnagyobb víznyelőbarlangjai ahhoz a 
Nagy-fennsík É-i részén végighúzódó középső- 
triász, anizuszi mészkősávhoz kapcsolódnak, melyet 
É-on porfirit, D-en pedig agyagpala és diabáz hatá
rol. E mészkősáv Ny-i része a Nagy- és Kis-fennsíkot 
elválasztó Garadna-völgy forrásaihoz, K-i része 
pedig a Lillafüred környékén fakadó forrásokhoz 
vezeti le a vizeket.

A Garadna-forrás rendszeréhez tartozó leg
nagyobb kiterjedésű ismert barlang a Bolhási-viz- 
nyelőbarlang. Ennek kezdeti szakaszaiba 1953-ban 
jutottak be a kutatók, s jelenlegi hossza az 1977— 
79. évi újabb feltárások eredményeként eléri a 
2500 m-t. A barlang É felé tartó, majd Ny-ra kanya
rodó főágát több agyag-, ill. kavicsszifon, valamint 
vízzel kitöltött szakasz tagolja, hozzá a bejárati 
aknasor alján és az ismert végpont közelében szű- 
kebb, hordalékkal erősen feltöltött oldalágak kap
csolódnak.

Az ettől csupán 400 m-re Ny-ra nyíló Jávor-kúti- 
viznyelöbarlangot ugyancsak 1953-ban tárták fel.
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A 906 m hosszúságban ismert, határozott tekto
nikus preformációt mutató, hasadékjellegű járat- 
rendszer végpontja mintegy 130 m-re közelíti meg 
az előző rendszer végponti zónáját, aktív patakos 
szakaszának mindkét végén állandó vizű szifonok 
gátolják a továbbkutatást.

A mészkősáv Ny-i elvégződésénél, Bánkúton 
található Diabáz-barlang földtani érdekessége, hogy 
benne több helyen feltárul a mészkő és a vulkanikus 
eredetű, nem karsztosodó diabáz kőzethatára. 
Az 1975-ben, egy időszakos víznyelő kibontásával 
feltárt és jelenleg mintegy 1 km hosszban ismert 
barlang 153 m-es mélységével a Bükk negyedik leg
mélyebb barlangja; hidrológiai sajátossága, hogy 
szintes alsó járata árvízkor Ny felé vezeti el a vizet, 
míg normál hozamnál a víz kissé mélyebben K felé 
folyik el.

A mészkősáv K-i részében feltételezett nagy össze
függő barlangrendszernek jelenleg még csak egyes 
szakaszai ismertek. E rendszer Ny-i tagja a mészkő 
és agyagpala határán nyíló Létrási-vizesbarlang. 
Az ÉÉK felé tartó, emeletes, labirintusjellegű víz
nyelőbarlang kutatása az 1950-es években kezdő
dött meg, jelenlegi hosszúsága megközelíti a 3 km-t. 
90 m mélyen levő végpontját kis tó tölti ki, ahonnan 
a víz a nyomjelzések alapján a Garadna-völgy K-i 
részének, illetve a Szinva-völgy É-i részének forrásai 
felé áramlik.

A feltételezett összefüggő rendszer következő 
tagja a Létrás-tetöi- (Szepesi-) barlang, amelynek 
inaktív bejárati aknasora szintes vízvezető járatra 
csatlakozik rá — ezt 1962-ben sikerült feltárni. 
A szintes ág mindkét végét szifon zárja le, a folyás
irányban levő K-i ág szifonjának a búvárok által 
elért mélypontja már 165,8 m mélységben van a 
bejárathoz képest.

Az előzőtől mintegy 1 km-re nyíló, s 1964-ben 
egy időszakos víznyelő megbontásával feltárt 
lstván-lápai-barlang jelenleg ismert 4100 m-es hosz- 
szával a Bükk leghosszabb s 250 m-es mélységével 
az ország legmélyebb barlangja. Lépcsőzetes akna
sora 200 m-t meghaladó mélységben csatlakozik rá 
a tágas szintes járatra. Ennek aktív vízvezető Ny-i 
ágát kiterjedt, az év nagy részében vízzel telt szifo
nok tagolják, patakmedrének jellegzetességei a 
szépen fejlett evorziós üstök. K-i ágának ismert része 
zömmel egy inaktív felső szintet képvisel, amely mély 
aknával torkollik rá a szifonnal záródó vizes járatra.

A rendszer legalsó tagja a Szinva völgyében, az 
országút mellett nyíló István-barlang. A 0,7 km 
összhosszúságú kis barlang ismert járatainak zöme 
már ugyancsak inaktív, az idegenforgalom számára 
kiépített szakasza kedvelt turistacélpont.

A Nagy-fennsík É-i peremén végighúzódó dolo
mitsávban egy jelentősebb barlangot ismerünk. 
Az 1975-ben, időszakos víznyelő kibontásával fel
tárt tekenősi Fekete-barlang 163 m-es mélységével a 
Bükk harmadik legmélyebb barlangja, járatainak 
összhossza eléri az 1000 m-t. A barlang remek be
tekintést nyújt a környék földtani felépítésébe: a 
dolomitban kialakult aknarendszer alatti részek 
befoglaló kőzete alsó-triász, agyagpala-betelepüléses 
mészkő, míg a mélypont térsége már a felsö-perm

mészkövet is eléri, sőt egyes szakaszokon a triász 
porfirit-vulkánosság képződményei is feltárulnak.

A Garadna-völgy É-i oldalán emelkedő Kis- 
fennsík mészkőtömegében található számos barlang 
közül egy sem éri el az 1 km-es hosszúságot. E ki
sebb barlangok közül a legismertebb a Kecske-lyuk 
időszakos forrásbarlangja, a barlangi medve- 
maradványairól híres Kő-lyuk, valamint a Bükk leg
tágasabb barlangtermét rejtő, 1967-ben feltárt 
S zamentu-barlang.

A Nagy-fennsík DNy-i előterében található 
agyagpala-terület vízfolyásainak egy részét a Répás
hutáig benyúló mészkősáv víznyelői vezetik le a 
hegység D-i lábánál fakadó forrásokhoz. E víz
nyelősor legismertebb tagja az 1953-ban feltárt 
Pénz-pataki-víznyelőbarlang, amelynek 128 m mély
ségben levő mélypontját állandó vizű szifon zárja le. 
Ennek vízszintje egy éven belül akár 42 m-t is vál
tozhat, ami a további vízjáratok fejletlenségére vagy 
erős eltömődésére utal.

A Bükk nem egy aknasoros víznyelőbarlangjának 
nevében szerepel — helytelenül — a zsomboly meg
nevezés, „klasszikus” zsombolyt azonban csak 
egyet ismerünk a hegység területén. A Nagy-fennsík 
D-i peremén nyíló Kis-kőháti-zsomboly mélysége 
113 m; tágas bejárati aknapárja — melyek egyike

Részlet a bükki Diabáz-barlangból 
(fotó: Borzsák P.—Prágai A .)
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nyílik csak a felszínre — és a mélypontra levezető 
50 m-es cseppköves akna között hatalmas, pusztuló 
terem található. A viszonylag nagy tszf. magasság
ban nyíló, 4—6 °C átlaghőmérsékletű barlang a 
közönséges denevérek több ezres kolóniájának nyújt 
téli tanyahelyet.

A Déli-Bükk legnagyobb ismert barlangja a dél
nyugati agyagpala-terület és a délkeleti triász 
— zömmel tűzköves — mészkőterület határán, az 
Ódor-hegy oldalában nyíló Hajnóczy-barlang. En
nek kezdeti szakaszait 1971-ben diák-barlangkuta
tók tárták fel, és a rendszeres kutatások eredménye
ként jelenlegi hossza már meghaladja a 2200 m-t. 
A csak a kutatócsoport kíséretében látogatható, 
szinte a felfedezése óta lezárt barlangot érdekes 
korróziós formái, érintetlen cseppkőképződményei, 
impozáns méretű hasadékfolyosókkal összekötött 
nagy termei a bükki barlangok igazi gyöngyszemévé 
avatják.

A hegység nagy karsztforrásaihoz kapcsolódó 
forrásmészkőtömegek lerakódásuk során kisebb- 
nagyobb üregeket, ún. mésztufabarlangokat zártak 
közbe. Találunk ilyeneket többek közt a hegység 
Ny-i és DNy-i peremén, Mónosbélen és Egerben is, 
ám a legtöbb a Nagy-fennsík ÉK-i lábánál, Lilla
füreden ismert. Itt a Szinva-patak vízesése által 
lerakott mésztufadomb oldalában számos kis üreg 
sorakozik, a domb belsejének üregeit pedig a mes
terséges áttörésekkel kialakított Anna-barlang fűzi 
fel összefüggő rendszerré. Ennek első üregeire még 
1833-ban, egy vízkutató táró létesítésekor bukkan
tak, s azokat rövidesen a látogatók számára is meg
nyitották. A 600 m összhosszúságú labirintus ter- 
mecskéi különleges természeti szépséget kínálnak a

csipkefinomságú, gyökereket és egyéb növény
maradványokat bekérgezett falfelületeikkel.

A Bükk DK-i előterében a mélyfúrások több 
helyen is hévizet tártak fel — e termálkarsztos viz- 
áramlási rendszer természetes megcsapolási pontja 
található Miskolc-Tapolcán, amely nevét is a hegy 
lábánál fakadó melegforráscsoportról kapta. E for
rások egy része a már a múlt században ismert 
Miskolctapolcai-tavasbarlangban tört fel, melegvízű 
tavakkal töltve ki a magasba nyúló kürtőkkel fel
színre nyíló üregrendszer alját. A tavasbarlangot 
közkedveltté vált barlangfürdővé alakították 1959- 
ben, a közelmúltban megkezdődött bővítési mun
kák során pedig a rendszernek újabb, részben vízzel 
kitöltött üregei is feltárultak.

Az Északi-középhegység többi tagja túlnyomóan 
miocén vulkánitokból és törmelékes üledékekből 
áll. E képződményekben általában csak kis tektonikus 
hasadékbarlangok, kimállott odúk, sziklaereszek for
dulnak elő. A legnagyobb, nem karsztosodó kőzet
ben kialakult barlangunk az ágasvári Csörgő-lyuk 
230 m hosszúságú, omladékos hasadékrendszere. 
Karsztosodásra alkalmas kőzetek csupán a Cserhát 
Ny-i elvégződésénél, a Naszályon és Nézsa—Csővár 
környékén bukkannak a felszínre. Az itt található 
19 barlang között van hazánk negyedik legmélyebb 
barlangja, a dachsteini mészkőben kialakult Naszály i- 
víznyelőbarlang. Az 1950-ben felfedezett, lépcsőzete
sen mélyülő, szép korróziós formákat mutató, de 
zömmel szűk, omlásveszélyes barlang jelenleg ismert 
mélysége az 1974. évi újabb feltárások eredménye
ként 171 m, járatainak összhossza 407 m.

A Dunántúli-középhegység ÉK-i tagjaira a meleg
vizes kialakulású, ill. ilyen hatást is tükröző barlan
gok nagy aránya a jellemző.

Hazánk legnagyobb melegvizes eredetű barlang- 
rendszerei a fővárost ÉNy-ról körülölelő, alig 
150 km2 kiterjedésű Budai-hegységben találhatók 
(4. sz. ábra), amelynek karsztosodó karbonátos 
kőzetei közt a triász dolomitok és mészkövek mel
lett az eocén mészkövek és márgák is jelentős 
arányban vannak jelen. Az itt jelenleg nyilvántartott 
160 barlang szinte mindegyikénél kimutatható a 
melegvizes behatás. A szerkezetileg erősen feldara
bolt hegység üregrendszerei zömmel határozott 
tektonikus preformációt mutatnak, a legnagyobb 
barlangokra a hálózatos, labirintusszerű alaprajz 
jellemző. A mélyből feltörő meleg és a leszálló hideg 
karsztvizek keveredési korróziója által kioldott 
üregek túlnyomó többségét a kőbányászat tárta fel 
századunk első felében. A hegység barlangokban 
leggazdagabb területe a főváros II. kerületében

4. ábra. A Jávorkúti-víznyelőbarlang hosszmetszete 
(készítette Kárpát József)



5. ábra. A szépvölgyi-rózsa
dombi barlangvidék nagyobb 
barlangjainak, valamint a 
forrásoknak földrajzi elhe
lyezkedése.
1. mésztufalerakódás,
2. melegforrás

található Rózsadomb, ahol egy km'--es körzeten 
belül található az öt legkiterjedtebb rendszer.

Közülük a legnagyobb az 1904-ben feltárult 
Pál-völgyi-barlang, amelynek összhossza az 1980-as 
évek kutatásainak eredményeként megközelíti a 
7 km-t, s ezzel az ország harmadik leghosszabb 
barlangja. A mintegy 500 x 350 m-es alapterületet 
lefedő járathálózatot eocén mészkőben kialakult, 
hasadékjellegű, viszonylag tágas folyosók alkotják. 
Formakincsére jellemzők az üstös oldásformákkal 
gazdagon tagolt falfelületek és a járatok főtéjében 
végighúzódó, jellegzetes keresztszelvényeket ered
ményező, átalakult, „kovásodott” kőzetzónák. 
Melegvizes kiválásai közt a legnagyobb mennyiség
ben a kalcitlemezek fordulnak elő, benne — a többi 
budai barlanggal ellentétben — viszonylag sok 
cseppkő is található. Az idegenforgalom számára 
kiépített bejárati szakasza évtizedek óta a főváro
siak kedvelt kirándulóhelye.

A barlang ÉK-i végpontjai csupán 20—30 m-re 
vannak a szomszédos kőfejtőben nyíló Mátyás
hegyi-barlangtól, a kettő egykor minden bizonnyal 
összefüggő rendszert alkotott. Ennek KÉK— 
NyDNy irányú, az előzővel azonos formakincsű 
tágas főfolyosói a kőzetdőlésnek megfelelően DK 
felé lépcsőzetesen egyre mélyebben helyezkednek el. 
A kopár, melegvizes kiválásokat és cseppköveket 
gyakorlatilag nem tartalmazó, közel 5 km hosszú
ságú rendszer legalsó szintje már az eocén mészkő 
feküjét alkotó triász tűzköves mészkövet tárja fel; 
a karsztvízszintet jelző mélyponti tavához felszíni 
eredetű vizek által kioldott időszakos patakmeder 
vezet.

A budai barlangok közül az 1930-ban, szintén kő
fejtés során feltárult Szemlő-hegyi-barlang volt az

első, amelynek — sajátos, szőlőfürtökre, karfiolra 
emlékeztető tömeges kiválásai alapján — felismerték 
melegvizes eredetét. Tipikus melegvizes ásvány
lerakódásaink közül a borsókő, a barlangi karfiol 
és a lemezes kalcitkiválások innen kerültek elsőként 
leírásra. A lényegében két tágas párhuzamos fő
folyosóból álló rendszer ismert hossza 2,2 km, leg
látványosabb szakaszai 1986-ban az idegenforgalom 
számára is megnyíltak.

A Rózsadomb térségének legmagasabban fekvő 
rendszere az 1933-ban, csatornaásás során feltárult 
Ferenc-hegyi-barlang, amelynek jelenleg ismert 
mintegy 4 km összhosszúságú járatlabirintusa csu
pán 120x250 m-es alapterületet fed le. Folyosói 
erősen hasadékjellegűek, viszonylag szűkek, a felső 
szinten néhány nagyméretű gömbfülke is található. 
Falain ugyancsak gyakori a sárgásfehér, szőlőfürt- 
szerű borsókőkiválás, amelyet helyenként a később 
ismét felerősödött vízáramlás „hévforráscsövei” 
törtek át.

A melegvizes ásványkiválásokban leggazdagabb 
budai barlang, a József-hegyi-barlang csupán 1984 
óta ismert: a tágas K—Ny irányú folyosókból és 
— melegvizes viszonylatban — hatalmas termekből 
álló, 4,3 km-es rendszer egy építkezés során tárult 
fel. A felszín alatt mintegy 50 m mélységben húzódó 
fő járatszintjét rendkívüli gazdagságban borítják 
hófehér gipsz, borsókő és törékeny, tűs aragonit- 
kiválások, további ritkaságként nagyméretű fent- 
nőtt gipszkristályok, csavarodó gipszvirágok és 
hajszálvékony gipsz-szálak is előfordulnak. A kép
ződmények védelme érdekében a barlang látogatása, 
kutatása szigorú feltételekhez kötött.

A hegység egyetlen jelentősebb kiterjedésű aktív 
melegvizes barlangja szintén a Rózsadomb terület-

57



6. ábra. A Sátorköpusztai-barlang hosszmetszete 
(készítette Juhász Márton)

egységén található. A Molnár János-barlang lég
teres felső bejárata már a múlt században ismert 
volt, vízalatti szakaszait a könnyűbúvárok eddig 
400 m-t meghaladó hosszúságban tárták fel A Lu
kács-fürdőt tápláló forrásbarlang vizében kimutat
ható a különböző hőfokú komponensek keveredése.

A Budai-hegység É-i peremén, a Solymár község 
határában nyíló Solymári-ördöglyuk az egyetlen, 
természetes bejárattal rendelkező budai nagybar
lang. A mintegy 2 km összhosszúságú, szövevényes 
térlabirintus triász dachsteini mészkőben alakult ki, 
gömbfülkéi és az egyes szakaszokon megfigyelhető 
borsókőkiválások ugyancsak melegvizes kialakulás
módot jeleznek. Egyik kürtője a pleisztocén során 
víznyelőként működött, erre vallanak a kitöltésből 
előkerült csontmaradványok; alsó termeiben több 
méteres denevérguanó halmozódott fel.

Ugyancsak dachsteini mészkőben fejlődött ki a 
Hárs-hegy csúcsán nyíló Bátori-barlang, amelyet 
bejárati csarnokának régészeti leletei alapján már a

neolitikum emberei is ismertek. A 300 m-t alig 
meghaladó, szép gömbfülke-fűzéreket és borsó- 
kőkiválásokat tartalmazó kis barlang különös 
kultúrtörténeti érdekessége, hogy egyes járataiban 
egykor ércbányászat folyt — a mészkő fedőjében 
található homokkő érctartalmának kimosódásából 
származó, magas vas-, sőt némi ezüst- és arany- 
tartalmú teléreket fejtették itt a középkorban, majd 
a XVIII—XIX. században.

Egyedülállóan sajátos a keletkezésmódja a budai 
Vár-hegy felszíne alatt húzódó Vár-barlangnak: üre
geit a melegforrások által lerakott édesvízi mészkő 
alsó szintjébe oldotta bele a melegforrások egy fia
talabb generációja. A lapos, üstös oldásformákkal 
tagolt főtéjű kis üregeket a középkorban a Vár 
lakosai pincékké mélyítették, majd a II. világháború 
előtt légvédelmi célból egyéb mesterséges pincékkel 
együtt összefüggő labirintusrendszerré alakították, 
amelyet ma mintegy 3,3 km összhosszúságban 
ismerünk.

A triász karbonátokból felépülő, s ÉK felé a 
Szentendre—Visegrádi-andezithegységhez csatlako
zó Pilisben jelenleg 150 barlangot ismerünk, ezek 
egyike sem éri el azonban az 500 m-es hosszúságot.

A hegység legnevezetesebb barlangja a Dorog 
bányaváros határában nyíló, s 1946-ban kőfejtés 
során feltárult Sátorköpusztai-barlang, amelyet a 
tisztán melegvizes kioldódású üregek alaptípusaként 
tartunk nyilván. A mintegy 350 m összhosszúságú 
barlangot gyöngysorszerűen összekapcsolódó gömb
fülkék bizarr térbeli láncolata alkotja, mintha egy 
hatalmas szőlőfürt belsejében járnánk. Falait fel
fedezésekor gazdag borsókőkiválások, tűs aragonit 
kristálycsoportok és — főként alsó nagy termé
ben — vastag gipszbevonatok borították; sajnos 
a barlangot napjainkra az ismétlődő feltörések kö
vetkezményeként szinte teljesen kifosztották.

A Pilis jelenleg ismert leghosszabb barlangja a 
Csévi-szirtek sziklaletörésének alján nyíló, 403 m-es 
Legény-barlang, amelynek tágas bejárati szádája a 
régészeti leletek tanúsága szerint a neolitikumtól 
kezdődően az őskor több embercsoportjának szol
gált tanyahelyül. Nagyobb termeit aknák és szűk 
szorítok kapcsolják labirintusszerűen össze; forma
kincse alapján az eredetileg melegvizes kialakulású 
barlang egy időben karsztos forrásbarlangként 
működött.

A Gerecse karsztos fő tömegét triász karbonátos 
kőzetek alkotják: a hegység D-i részén dolomit 
található, melyet É-ra haladva fokozatosan a jel
legzetesen vastagpados dachsteini mészkő vált fel. 
Kisebb területeken jura, foltokban eocén és pliocén- 
pleisztocén mészkő is előfordul. Az erősen össze
tört, harmadidőszaki üledékekkel kitöltött meden
cékkel tagolt röghegységben nagyobb barlang- 
rendszert nem ismerünk. Az utólagos kiemelkedés, 
illetve az erózióbázis süllyedése miatt néhány idő
szakos víznyelő kivételével az üregek inaktívak. 
Mivel a hegységben mind a hideg-, mind a meleg
vizes üregképző hatások érvényesültek, a barlangok 
rendkívül változatos formakincsűek. Ezek száma 
— elsősorban az utóbbi két évtized kutatásainak 
eredményeként — meghaladja a kétszázat.

58



A bajóti Őreg-kő melegvizes kialakulású barlang
jai közül kiemelkedő régészeti jelentőségű az impo
záns bejárati csarnokkal és a felszínre nyíló tágas 
kürtővel jellemezhető Jankovich-barlang. Közelé
ben található a mintegy 40 m mélységű Öreg-kői 
1. sz. zsomboly, melynek alsó termében hajdan 
több cm-es élhosszúságú baritkristályok szép cso
portjai voltak tanulmányozhatók.

A hegység központi részén nyíló Piszniee-barlang 
500 m összhosszúságot meghaladó többszintes 
járatrendszerére a párhuzamosan futó vízszintes 
folyosók és a jól fejlett gömbüstös kupolák a jellem
zők. A barlangban régen több tízezres denevér
kolónia lakott, az összegyűlt guanót az 1870-es 
években kibányászták.

Tatabányától É-ra, a Kő-hegy peremén található 
a terület régészetileg egyik legjelentősebb barlangja, 
a 40 m hosszú tágas csarnokból álló Szelim-lyuk. 
A hegy fennsíkján nyílik az 500 m összhosszúságot 
és 70 m mélységet meghaladó méretű, igen bonyo
lult szerkezetű Lengyel-barlang, melyben jól tanul
mányozhatók a keveredési korrózió által létre
hozott formaelemek. E barlangot levegőjének rend
kívül magas, 5—6%-ot is elérő C 0 2 tartalma teszi 
hírhedtté.

A Tatabányától K-re emelkedő Keselő-hegyen 
1976-ban a kőbányászat során nyílt meg a hegység 
legmélyebb ürege, a 120 m mély, kb. 500 m össz- 
hosszúságú Keselő-hegyi-barlang. A hasadékjellegű 
aknák és termek falain helyenként szép aragonit 
kristálycsoportok is megfigyelhetők.

A Gerecse fő tömegétől elkülönülő, a Tata— 
Bicskei-árok fiatalabb üledékeiből sasbércszerűen 
kiemelkedő mezozoós rög, a tatai Kálvária-domb 
védett földtani területén nyílik a Megalódusz-bar- 
lang. A felső-triász mészkőben képződött 260 m 
összhosszúságú, 23 m mély üregrendszer fő látvá
nyosságát a paplanszerű kalcitbevonatok mellett a 
falakból gyönyörűen kipreparálódott és százszámra 
tanulmányozható Megalodus kövületek jelentik.

A tatabányai szénbányászét karsztvízszintcsök- 
kentő hatására az elmúlt évtizedekben vált szárazzá 
az ugyancsak Tatán található Angyal-forrúsi-barlang 
és Tükör-forrási-barlang. E két kis forrásjárat érde
kessége, hogy járataik nagy része cementált oligocén 
kavicsban fejlődött ki.

A túlnyomórészt triász dolomitból felépülő 
Vértes-hegységben a kőzetanyag karsztosodásra 
kevésbé hajlamos volta miatt csak kevés és általában 
kis méretű üreg alakult ki. A jelenleg ismert 72 bar
lang közül a legjelentősebb az egykor forrásként 
működő, ma már inaktív Gánti-barlang 106 m 
összhosszúságú, többszintes, érdekes eróziós és 
korróziós formákkal tarkított járatrendszere. A 90 m 
hosszúságú Csákvári-barlang 1926-os ásatása óta 
európai hírű őslénytani lelőhely.

A Dunántúli-középhegység DNY-i egységét al
kotó Bakony, a D-ről, ill. DNy-ról hozzácsatlakozó 
Balaton-felvidékkel és a Keszthelyi-hegységgel 
hazánk barlangokban második leggazdagabb karszt
területe, itt jelenleg mintegy 580 barlangot tartunk 
nyilván. A hegység földtani felépítésében a karbo
nátos kőzetek — triász mészkövek és dolomitok,

7. ábra. A Csengő-zsomboly térláttatós térképe 
(készítette Kárpát József)

valamint jura, kréta és eocén mészkövek — mellett 
jelentős a nem karsztosodó kőzetek aránya. A terü
let barlangjainak zöme kis kiterjedésű, inaktív, fel- 
töltődő-pusztuló üreg. Az ismert aktív rendszerek 
többsége az elmúlt 20 év során feltárt időszakos 
víznyelőbarlang; a DK-i peremterületeken inaktív 
és aktív meleg-langyos vizes barlangok is találhatók.

A Bakony legnagyobb ismert üregrendszere a vé
kony lösztakaróval borított Tési-fennsíkon található 
Álba Regia-barlang, amelybe a kutatók 1975-ben 
egy időszakos víznyelő megbontásával jutottak be. 
Hossza a folyamatos feltárómunkák eredményeként 
jelenleg már meghaladja a 2500 m-t, s 200 m-es 
mélységével egyben az ország harmadik legmélyebb 
barlangja. Az alsó-jura mészkő rétegdőlését követő, 
jellegzetes, lapított szelvényű főfolyosói 10—20 m 
szintkülönbségű, lépcsősen egymás mellett elhelyez
kedő emeleteket alkotnak, alsó szakaszainak to- 
vábbkutatását erősen nehezíti az akár 4%-ot is elérő 
C 0 2-koncentráció.

A Tési-fennsík számos időszakos víznyelője 
folytatódik ember számára is járható méretű víz
nyelőbarlangban, e zömmel csak függőleges ki
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terjedésű, jellegzetesen aknasoros üregrendszerek 
zsomboly megnevezéssel szerepelnek az irodalom
ban. Eddig a legnagyobb mélységig a Kistés határá
ban nyíló Csengő-zsombolyt sikerült feltárni, ennek 
1987-ben elért —134 m-es mélypontját állandó vizű 
szifon zárja el. Aknáinak jellemző szilvamag-szel
vénye és az alsó szinten végigkövethető hatalmas 
vetősík a barlang szerkezeti preformáltságára utal. 
A Tési-fennsík két további ,,zsombolya” haladja 
meg a 100 m-es mélységet: a 121 m mélységű 
Jubileumi-zsombolyt 1981-ben, a 105 m mélységű 
Háromkürtö-zsombolyt 1975-ben sikerült feltárni.

A Keszthelyi-hegység DNy-i peremén található, 
s 1931-ben, kútásás során 51 m mélységben meg
nyílt Cserszegtomciji-kútbcirlang létrejöttét, forma
kincsét a hajdan feltörő melegvizeken kívül a sajátos 
földtani viszonyoknak köszönheti. A triász dolomit 
karsztosodott felszínére itt a pliocénben vastag ho
mokréteg rakódott rá, amely idővel vízzáró homok
kővé cementálódott. A feltörő melegvizek alatta 
elporlasztották, kioldották a dolomit felső réte
gét — a barlang 2,3 km-es, dolomitporral kitöltött, 
vízszintes kuszodalabirintusa voltaképpen az egy
kori dolomitfelszín negatívját őrizte meg szá
munkra.

E melegforrások jelenlegi feltörési pontja a hegy
ség lábánál levő, s gyógyhatásánál fogva nemzet
közi hírű Hévízi-tó 38 m vízmélységben nyíló 
Hévízi-forrásbarlangja. Ezt 1975-ben sikerült a 
könnyűbúvároknak feltárni, a forráskráter alján 
felhalmozódott törmelék fokozatos eltávolításával 
és a szűk forrásszáj erős sodrásának leküzdésével. 
A dolomitból érkező termális és hideg karsztforrá- 
sok egyaránt a homokkőben kialakult, 17 m át
mérőjű, közel szabályos gömb alakú forrásterem 
iszapos aljzatán törnek fel, a Ny-i oldalon 40 °C-os, 
a K-i oldalon 17 °C-os vízhőmérséklettel.

A három hegységrész közé ékelődő Tapolcai
medence fiatal szarmata mészkövében a feltörő 
langyos-meleg és a hideg karsztvizek keveredése 
labirintusszerű, főleg horizontális kiterjedésű járat
rendszerek kialakulását eredményezte. A Tapolcai- 
tavasbarlang légteres részeire 1902-ben, kútásás so
rán bukkantak rá, s rövidesen az idegenforgalom 
számára is megnyitották. Vízalatti járatainak kuta
tása 1957-ben kezdődött meg, s jelenleg a rendszer 
ismert hossza eléri az 1 km-t. A barlang ÉNy-i 
végpontjaitól csupán 150 m-re, a városi kórház alatt 
elhelyezkedő, hasonló jellegű, de gyakorlatilag 
száraz Kórház-barlang termeit évtizedek óta ered
ményesen hasznosítják asztmás betegek gyógy
kezelésére.

A mintegy 25 km-re folyó bauxitbányászat pre
ventív védelmét szolgáló karsztvízszint-süllyesztés 
hatása az utóbbi években már erőteljesen érződik a 
térség vizes barlangjaiban is: Tapolcán 2 m-es víz- 
szintsüllyedés, Hévizén határozott hőfok- és hozam- 
csökkenés tapasztalható.

A rendkívül változatos felépítésű, vulkáni és üle
dékes kőzetekből álló, bonyolult szerkezetű Me- 
csek-hegységben közel 100 barlangot tartunk nyil
ván. Ezek egy része nem karsztos eredetű. A kisebb 
karsztos foltok mellett számottevő karsztterület a

hegység Ny-i részén található. E zömében középső 
triász mészkőből felépülő karsztvidék időszakosan 
aktív, kis mélységű, zsombolyszerű víznyelőkkel 
és aktív patakos forrásbarlangokkal jellemezhető.

A hegység legnagyobb és legismertebb, az idegen- 
forgalom számára megnyitott és gyógyászatilag is 
hasznosított barlangja az Abaligeti-barlang. Az 
1750 m összhosszúságú, főágból és két oldalágból 
álló aktív rendszerben szép eróziós és korróziós 
formák, a Nagy-teremben látványos cseppkőkép
ződmények láthatók. Gazdag élővilágából legneve
zetesebb a Stenasellus hungaricus, az abaligeti vak
rák.

A 253 m összhosszúságú Mánfai-kölyuk és a 
150 m összhosszúságú Orfüi Vízfő-barlang forrásait 
vízgazdálkodási célra hasznosítják. Pécs területén 
találjuk a forrásmészkőben részben természetes, 
részben mesterséges úton kialakult Tettyei-mész- 
tufabarlangot. Az itt fakadó nagy vízhozamú forrást 
a város vízellátására használják fel.

A zsombolyok közül említésre méltó az 52 m 
mélységig feltárt Jószerencsét-aknabarlang.

Az ország legdélebbi hegyvonulata a zömmel triász 
dolomitból, jura és kréta mészkövekből felépülő 
Villányi-hegység, amelynek legjelentősebb barlang
jai a hegység előterében levő Beremendi-rögben 
találhatók.

A környező síkságból alig 50 m-re kiemelkedő 
kis mészkőrögben a kőbányászat melegvizes erede
tű, részben ma is langyos karsztvízzel kitöltött üre
gek, aknák tucatját tárta fel, közülük a legnagyobb
nak az 1984-ben megnyílt Beremendi-kristálybarlang 
bizonyult. A 700 m összhosszúságú, szövevényes 
üregrendszer meghatározó formaelemei a gömb
fülkék, gazdag ásványegyüttesében a hófehér borsó
kövek és tűs aragonitok mellett ritkaságként a tej- 
fehér masszacsomókat alkotó huntit is előfordul. 
A felső szintek csontleletei alapján valószínű, hogy 
az üregrendszer fejlődése során egy korábbi nyitott 
hasadék kitöltését érte el; hasonló kronológiai 
jelentőségű Ieletanyagot tartalmazó, kitöltött hasa- 
dékok a hegység más pontjain is ismertek.
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