A LEGÚJABBAN MEGISMERT
KARSZTOBJEKTUMOK, BARLANGOK A VÉRTESBEN
Bevezetés
A hazai mészkő- és dolomithegységek közül a Vértes számított karsztjelenségekben, barlangokban
legszegényebb területnek. Korábban itt csak a Csákvári-barlangot tartották nyilván. Az Alba Regia Bar
langkutató Csoport ehhez képest forradalminak nevezhető változást ért el. Számos kisebb-nagyobb üreg
kataszterezése mellett ismertté tették a Gánti-barlangot (GÖNCZÖL I. 1986), sőt a felhagyott bauxit
bányákban is említésre méltó járatokra bukkantak. A Vértes a barlangok jelentőségét tekintve még ezután
is az utolsó helyen állt. A szerző ezen próbált változtatni, tervszerű terepbejárásain több felszíni karsztobjektumra akadt. A felderítésbe a Tatabányai Barlangkutató Egyesület is bekapcsolódott, így további
jelentős berogyások váltak ismertté. A Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövetsége a Dűlt-kűti völgy
ben előkerült víznyelőt nagyobb munkával, míg a Szakáll-nyiladék és a Hárs-völgy mélyedését csak
próbabontás szinten kutatni kezdte. Mindhárom helyen olyan barlang nyílt meg, amilyen létezésére ebben
a hegységben senki sem számított. A karsztterület megismerésében még nagyobb előrelépést jelentett a
Vértessomlói-barlang felfedezése. Megtalálásakor a leghosszabb és legmélyebb volt a Vértesben, de azóta
mélységével már visszacsúszott. Országos jelentőségét viszont nem méreteinek, hanem különlegességének
köszönheti. A termálkarsztos kialakulás jegyei itt határozottabbnak látszanak, mint a Budai-hegység
barlangjaiban. További kisebb felfedezésekkel együtt (pl. Kapberekpuszta) már sikerült elérni azt, hogy a
Vértest is számottevő barlangokkal rendelkező karsztterületként lehessen nyilvántartani. A Budai-pilisihegység és a Gerecse, valamint a Bakony barlangvidéke már összefügg a Vértesen keresztül, vagyis
Dunántúli-középhegységi barlangos területről beszélhetünk.
A Vértes felszíni karsztobjektumai
A Vértesben létező víznyelő jellegű berogyások vagy töbrök irodalmi említésével korábban nem lehetett
találkozni. A 10 000-es méretarányú térképek készítői viszont nemcsak ábrázolták a mélyedéseket, hanem
Várgesztes közelében a „víznyelő” szót is melléjük írták. A Várgesztestől K-re lévő 8 objektumról a Tata
bányai Barlangkutató Egyesület is tudomást szerzett. Közülük 4 egy mellékvölgy talpán sorakozik. Ez a
terület a Csóka-hegyi-fennsík után a Vértes felszíni karsztjelenségekben második leggazdagabb része.
A Csóka-hegy fennsíkján az Alba Regia Barlangkutató Csoport próbált azonosítani víznyelőket, de nem
volt elegendő információ birtokában. A szerző a 90-es évek vége felé a már említett térképek alapján hely
színelte a Csóka-hegy környékét. így rátalált azokra a mélyedésekre, amelyekből a Szakáll-nyiladéki- és
Dűlt-kúti-völgyi-barlang megnyílt. A Csóka-hegytől K-re húzódó fennsíkon további beroskadásokat, víz
nyelő jellegű objektumokat sikerült megismerni. Közülük három megtalálása a tatabányaiaknak köszön
hető. Térképi jelölés híján a Hárs-völgy víznyelőjéhez a szerző csak 2005-ben jutott el. A következő évben
viszont itt a Vértes eddig ismert egyik legjelentősebb üregrendszere, a Hárs-völgyi-barlang került elő.
A hegységben máshol egyelőre csak elszórtan elhelyezkedő kisebb mélyedések váltak ismertté. A Csóka
hegytől nagyobb távolságra, attól ÉK-i irányban viszont két jelentős objektum érdemel említést. A Nagybükknél lévő beszakadás a legmélyebb a Vértesben. A Nagy-förtés töbrében állandó jellegű tó van. Ennek
túlcsorduló vizét a parton mélyülő nyelő vezeti le. Itt egy jelenleg inaktív, a vízszint fölött lévő berogyás is
megfigyelhető. Másik kivételt jelenthet Csákberény közelében az Ugró-völgy és a Horog-völgy közti
köralakú, függőleges falú beszakadás, ha az természetes eredetű. Mellette talán egykori bánya gödre
látszik tóval. A környéken kvarcitkavicsból és homokból álló halmok láthatók. Az itteni dolomitfelszínre
hasonló anyagú fedő települ.
A Csóka-hegyi-fennsík karsztmélyedéseiből megismert barlangok
A Vértesben víznyelő jellegű karsztobjektumból nyíló barlang korábban sehol sem volt ismert. Talán a
Nagy-tisztai-gödör lehetett kivétel, de eredete nem dönthető el. A Csóka-hegy fennsíkján viszont 3, helyi
viszonylatban jelentős barlang vált ismertté. Közös jellemzőjük, hogy járataikat leszálló vizek alakították
ki. Azt viszont nehéz eldönteni, hogy a szivárgó vizeknek vagy a beömlő áradmányvizeknek volt-e
nagyobb szerepe. Jelenleg a völgytalpi helyzetben lévő víznyelők sem mutatnak jelentős hidrológiai akti
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vitást. Ezért nem indokolt közvetlen öszszefüggést feltételezni a fennsík lábánál
lévő Zámolyi-forrással (elapadt a bányá
szat korábbi karsztvízkiemelései miatt).
A múltban, más fedettségi viszonyok
mellett viszont nagyobb víznyelőmüködés és közvetlen kapcsolat valamelyik
karsztforrás felé fennállhatott.
A Szakáll-nyiladéki-barlang egy lefo
lyástalan terület alján lévő kettős víz
nyelő jellegű tölcsérből nyílik. Az ob
jektum mellett egy feltöltött, dagonyává
alakult mélyedés is van. A barlang Fő
dolomitban alakult ki. Omladékkal tagolt
korrodált falú hasadékaknája 17 méter
mélységig vezet, ahol egy járhatatlanul
szűk réteglap menti rés akadályozza a
továbbjutást. Itt határozott, télen behúzó,
nyáron kifelé irányuló huzat jelzi azt,
hogy egy nagyobb rendszer része lehet az
eddig megismert szakasz.

A Csóka-kegy környékének karsaobjektumai

A Dűlt-kúti-völgyi-barlangot völgytalpi mélyedésben ásott kutatóakna érte el 2006 tavaszán. A bejárat
ácsolatába PVC-anyagú vízvezeték nyomócső került leengedésre, emellett a szálkőjárat kezdetéig további
biztosítás hárítja el az omlásveszélyt. így a felfedezés után összeszakadni készülő lejáró biztonságossá
vált. E bejárati szakasz után a barking végig szálban álló Dachsteini Mészkőben húzódik. Az első akna 15
méter mély, lefelé teremmé szélesedik. Falait cseppkőlefolyások, aljzatát tetaráta-kérgeződések díszítik. A
teremből ferde hasadékakna vezet le egy 8 méter vízmélységű tóhoz. Az akna felső részét otnladéksziklák
töltötték ki. Eltávolításuk után nyílt meg az út a végpontra. A hasadékban észlelhető légmozgás egy
párhuzamos aknára enged következtetni, de az odavezető utat omladék mögött kellene megtalálni. A
jelenleg ismert rész mélysége ugyan kb. 50 méter, de a karsztvízszintig még 200 méter van hátra. így a
Vértesben elvileg van esély az ország egyik legmélyebb barlangjának megtalálására, de ilyen lehetőség a
Dunántúli-középhegységben számos más helyen is akad.

Dült-kúti-völgyi-barlang
A Hárs-völgyi-barlang is völgytalpi karsztobjektumból nyílik. Próbabontása során már 1 méter mélyen
üregek jelentkeztek. Az omlásveszély miatt viszont csak hónapokkal később, 2006 szeptemberében
sikerült a barlangba bejutni. Nem sokkal ezután a bejáraiba PVC-cső került elhelyezésre, amely ideiglenes
és végleges biztosításnak is megfelel. A Dachsteini Mészkőben (esetleg alsó-júra korú mészkő) kialakult
járatrendszer kb. 30 méter mélyre nyúlik le. Alján agyagos-löszös kitöltés zárja el a továbbvezető utat. A
bejárat közelében egy nagyobb teremmé olvadnak össze a 8-10 méter magas kürtők. Tetejük megközelíti
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a felszínt, összeékelődött kövekkel zá
ródnak. A teremből lefelé táguló cső
szerű akna vezet a végponti zónába, ahol
újabb ellipszis szelvényű kürtők csat
lakoznak be. A bejárat közeli terem omladékos aljzata további hasonló aknákat
rejthet. A képződmények közül részben
visszaoldódott cseppkőlefolyás érdemel
említést.
A Vértessomlói-barlang

1. Szakáll-nyiladéki-bg
Dült-kúti-völgyi-bg.
Hárs-völgyi-bg.
4. Vértessomlói-bg.
5. Várgesztesi-szakadél
6. Kapberekpusztai-bg-ok

A Vértessomló mellett emelkedő
triásznál fiatalabb
mezozóos képződmények
Nagy-Somlyó a Vértes egybefüggő fenn
síkjától elkülönülő hegy. A Dunántúli
felső-triász
középhegység karsztos kőzettömegének
alsó- és középső-triász
tekintélyes része a Kisalföld D-i részé
l földtani térképvázlat—
szürke námyalás: triász karbonátot
nek és a környező szénmedencéknek
s J. et al. (2005)-töl átvéve _képződm ények felszíni előfordulásai
(Tatabánya, Oroszlány) a medencealj
' V
zatában található, így a hegy körül is
Az újabban megismert barlangok elhelyezkedési vázlata
(lásd: a barlangok elhelyezkedését mula
tó földtani térképvázlat). A mélykarsztban felmelegedő víz és a fennsíki beszivárgásból származó, köz
vetlenül odaáramló hideg karsztvíz számára egyaránt megcsapolást biztosíthatott a mai hegy, amíg itt volt
a karbonátos kőzettömeg legalacsonyabban lévő felszíni kibukkanása. Jelenleg a tatai rögök vannak ilyen
pozícióban, ahol óriási hozamú források fakadtak a bányászati vízemelések előtt (HORUSITZKY H,
1917). A termális és hideg karsztvíz egykori találkozása következtében keveredési korróziós barlangrendszerek feltételezhetők a Nagy-Somlyó tömegében. E karsztvízföldtani képet a szerző a „Hévizes bar
langok genetikája és képződményei” konferencián részletezte (KOCSIS A. 2004).
A szerző a fent leírtak okán vizsgálta át a hegyet, így 2000 végén rábukkant az ország egyik leg
különösebb termálkarsztos barlangjára. Bejáratát alig zárta el az odagurult kőtörmelék, azt szinte perceken
belül szabaddá lehetett tenni. A barlang első bejárói a Tatabányai Barlangkutató Egyesület tagjai voltak
Polacsek Zsolt vezetésével. Hosszúsága az első leszállások óta ugyan nem nőtt, ennek ellenére hamar
elnyerte a fokozott védettséget.
A barlang Dachsteini Mészkőben alakult ki. Jelenleg ismert szakasza két nagy teremből és az azokat
összekötő szűk járatokból áll. Az alsó teremből egy tágas akna és kürtő is indul. Az oldásformák a mé
lyebben fekvő részen jellemzőek, máshol utólagos hatások (felszín közelsége) nagyrészt eltüntették
azokat. Az üstszerű mélyedések, a nagyméretű, de vakon végződő korróziós kürtő egyértelműen mutatják
a freatikus eredetet. Az viszont már kérdéses, hogy csupán egy keveredési korróziós szubtermális barlang-

Hárs-völgyi-barlang

Vértessomlói-barlang, Bejárati-terem
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ról van-e szó. Az alsó terem oldott falaira és aljzatára ugyanis több 10 négyzetméteren barit települ. A
karsztidegen kiválás kristálylapjai 2 centiméter élhosszúságot érnek el. Ezzel szemben a Budai-hegység
hévizes barlangjaiban a barit telér- vagy fészekszerű formában jelentkezik. A később kioldódott budai
barlangok csak feltárták a valószínűleg a miocén vulkanizmus alatt képződött ásványt (KOVÁCS J.-Dr.
MÜLLER P. 1980). A Nagy-Somlyó esetében viszont a már meglévő barlangrendszerben utólag vált ki.
így a barlang fejlődéstörténete egyedülállónak tekinthető, azt rekonstruálni bonyolult feladatnak tűnik. A
bariton kívül borsókő és cseppkő is jelen van. Utóbbi ugyan szerény méretű előfordulás, a formák és a szín
látványossá teszik. Létezik egy valóban a barlangképződés előtti időből származó kiválás is. A befoglaló
kőzet tektonikus igénybevétel hatására néhol breccsásodott. Az így kialakult résekben kalcit vált ki.
A barlang oldódása során kipreparáródásuk kazettaszerű „boxwork” szerkezeteket hozott létre.
Az üregrendszer mindössze 120 méteres hossza és 30 méteres mélysége ellenére a Vértes legnagyobb
barlangja, sőt mindkét terme tekintélyes méretű. A bejáratnál lehetőség kínálkozik a folytatás
megtalálására is. Itt egy omladékkal kitöltött hasadékjárat indul lefelé a már ismert részektől ellentétes
irányba tartva. A télen kiáramló levegő innen eredhet, az ismert szakasz alján ugyanis nagy a széndioxid
koncentráció. A hasadék szabaddá tétele érdekében kitermelendő kőtörmelék a felszínre adható. Az egyéb
részeken történő feltáró munka a barlang védelme miatt nem javasolható.
Egyéb újabban megismert barlangok
A Vértes K-i részén több kisebb-nagyobb újonnan megismert üreget lehetne említeni. Közülük a
Várgesztesi-szakadék és a Kapberekpusztai-barlangok számítanak jelentősebbeknek. Mindkét helyen lehe
tőség van hosszabb járatrendszer feltárására.
A Várgesztesi-szakadék nem szerepel az Alba Regia Barlangkutató Csoport kataszterében. A szerző
Polacsek Zs. (Tatabányai Barlangkutató Egyesület) szóbeli közlése alapján tudta meg létezését. A Várgesztesi-medence K-i szélén emelkedő hegyoldalon sziklafalvonulat húzódik. Ennek É-i végénél található
a beszakadás. Az objektum egy eocén mészkőben lévő nagyobb barlangterem beomlásával jött létre, így
szakadéktöbörnek is felfogható. Bár méretével a bükki Udvarkővel nem vetekszik, a Dunántúlon
egyedülállónak számít. Aláhajló, sőt vízszintes mennyezetbe forduló falai jelen állapotában is barlanggá
teszik. Ugyanakkor az oldásformák teljes hiánya azt mutatja, hogy az eredeti karsztüreg lejjebb volt. A
szakadék oldalából hasadékok indulnak. Nyári melegben intenzív huzat jön belőlük és a szakadéktöbör
alja feltűnően hideg. Ezért megállapítható, hogy a beszakadás omladékzónája mögött egy barlangrendszer
húzódhat.

Várgesztesi-szakadék

Kapberekpusztai-1. sz. üreg

A Kapberekpusztai-barlangok a Vitány-vár és a Körtvélyes-hegy között helyezkednek el. A Vértes K-i
része itt egy magasabb fennsíkrészletet alkot. Ennek NY-i letörése Kapberekpusztától D-re Fődolomitból,
É-ra Dachsteini Mészkőből álló hegyoldal. A mészköves részen két nagyobb sziklafal emelkedik. Közülük
a Kapberekpusztához közelebbiben nyílnak a barlangok. Egyikük sem szerepelt nyilvántartásban, így a
szerző - aki 2000 őszén véletlenül rájuk talált - elsőként tudta leírni azokat. Legészakabbra az 1 sz. üreg
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Kapberekpusztai 2. sz barlang

Kapberekpusztai 3. sz. barlang

fekszik. Alig haladja meg a 2 métert, de oldásos eredete jól látszik. Középen, a sziklafal tövében a 2 sz.
barlang járata indul, egyelőre 17 méter hosszan ismerve. Végig oldásos jellegű, az eredeti állapotot
utólagos hatások alig befolyásolták. Négykézláb járható folyosója egy vakkürtő alatt kettéágazik. A
baloldali ág szálkőszűkületben folytatódik. A jobboldali ág az előbbivel párhuzamosan halad. Méretei az
elágazás előtti részhez hasonlíthattak, de téli álmot alvó állatok fűvel hordták tele. Ez a nagy tömegű,
bomló növényi maradvány zárja el a továbbvezető utat. Az itt eloltott karbidlámpa szagát érezni lehetett a
sziklafal déli végénél, annak közel a tetején nyíló 3 sz, barlangban. így a kettő közt kapcsolat
feltételezhető. A 3 sz. barlang réteglap mentén alakult ki, az eredeti oldásos jelleg itt is megőrződött. Az
aljzatot a réteglap tökéletes síkja alkotja, a járat kioldódása ettől fölfelé történt. A kb. 8 méter hosszan
négykézláb és kúszva bejárható üreg folytatását kövekkel kevert humusz zárja el, de a kitöltés fölött légrés
van. Ezen keresztül áll fenn a légteres kapcsolat a 2. sz. barlanggal. Említésre méltó képződmény csak a 2
sz. barlang elágazásánál van. Itt egy félméteres cseppkőlefolyás alakult ki. A Kapberekpusztai-barlangok
jelentősége leginkább az, hogy csekély feltáró munkával is újabb járatok válhatnának ismertté.
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