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A Hargita és Kelemen-havasok, mintegy 150 km hosszú vulkáni 
vonulatának déli végén, már Csik és Háromszék megyék határán, 
emelkednek egymás mellett a Büdös- és Bálványos-hegyek vulkáni 
kúpjai. A Hargita ezekkel az andezitkúpokkal be is fejeződik, mert 
a délre folytatódó, morfológiailag és magasságra nézve is hasonló 
hegygerincek már tisztán üledékes eredetű kőzetekből épültek fel és 
Bodoki-havasok neve alatt foglalják őket össze.

A Büdöshegy (1143-ф-) mai alakjában megnyúlt, keskeny gerinc, 
mely környezetéből alig emelkedik ki. Felépítésére nézve két részre 
különül : alsó nagyobb része üledékes kőzetekből, homokkőből és pré
selt, néhol márgaszerű agyagokból áll, melyre a hegy déli oldalán még 
fiatal forráslerakodások : vasokker és mésztufa települnek. A hegy 
felső részét vulkáni működés hozta létre, az andezitből áll.

A Büdöshegy területén a vulkáni működés csak lávafolyásból 
állott, melyet törmelékszórás nem kísért, vulkáni tufát Büdöshegyen 
seholsem találni. A lávafolyás nemcsak a csúcs-területén mélyülő fő
kráterből tört elő, hanem oldalkitörései is voltak és áttörték a hegy 
déli oldalán a homokkövet és agyagot is. Ennek megfelelően a Büdös
hegyen három, egymástól jól elkülönült andezittömeg található. A csú
csot alkotó legnagyobb andezittömegen kívül, a hegy délnyugati olda
lán, —- az új szanatórium mögött, majd a délkeleti oldalon a »timsós- 
források« mellett települ egy-egy kisebb lávaáttörés.

A lávakitörések elmaradása még nem jelentette a vulkáni működés 
megszűnését, mert azt valószínűleg igen erős vulkáni exhalációk : 
íumarola-és szolfatára-működés követte, mert a nagymértékben porózus 
és hasadékoktól átjárt andezit kénrétegeket és bekérgezéseket tartal
maz. A fumarola és szolfatára, forró, kémiailag aktív anyagokkal teli 
gőzei és oldatai megbontották az átjárt kőzettömegeket, abban jára
tokat és szállító utakat oldottak ki úgy, hogy az elágazó, vékony nyílá
soknak, csöveknek valóságos rendszere keletkezett. Majd mikor a

239



magma gázai, csökkenő hőmérséklet mellett, a gőznyomás maximumát 
átlépték, tehát az eruptív képesség megszűnt, a vulkán megöregedett, 
kialudt, az alacsonyabb hőmérsékletű posztvulkáni-mofettaműködés 
veszi át szerepét. A száraz motetta gázai, a már előzőleg kialakult jára
tokat használták, sőt azokat, a kőzet további bontása által, még job
ban kibővítették. Lehetséges, hogy ezeknek a járatoknak egyrésze —  
a hosszú exhalációk alatt —  az útkczben lerakodott ásványi anyagok
tól elzárult, de másutt viszont a kőzetrészek oldása által új járatok 
keletkeztek, a meglévők kibővültek. Ilyen módon időről-időre változ
tak a gázáramlási helyek, a régiek eldugultak és újak keletkeztek. 
A Büdöshegyen a posztvulkáni-mofettaműködés nemcsak a száraz 
gázexhalációkban, hanem a hegy déli oldalain felszínre bukkanó szá
mos és változatos összetételű ásványvízforrásokban, a nedves mofetta 
pompás példáit is elénk tárja.

Az ásványvizek legnagyobb része a Büdcshegy déli oldalából 
ered, főleg abban a nyeregben, melyet a vulkáni kúp a délfelé 
szomszédos Foris-hegy (1078-ф-) gerincével alkot. Ebben a nyeregben 
éri el a legmagasabb pontját a Sepszibükkszádot— Torjával összekötő 
országút is. A változatos összetételű ásványvizek, a pompás erdős 
hegyvidék és a kedvező útviszonyok találkozása következtében alakult 
ki ebben a nyeregben Bálványosfüred fürdő és magaslati gyógyhely.

A Büdöshegy felépítésére és képződményeinek sajátságára vonat
kozólag a következőket figyeltem meg : a hegy alsó részének főtömege 
homokkő, az eddigi megállapítások szerint alsó-krétakorú, melynek 
rétegei közé márgaszerű, préselt agyag vékonyabb, vastagabb rétegei 
települnek. '

A homokkő jól réteges, gyakrabban pados, barnásszürke színű, 
egyenletesen apiószemcséjű kőzet, melyet a muszkovit bőséges meg
jelenése jellemez. Mikroszkóp alatt vizsgálva megállapítható, hogy 
a kőzet főelegyrészei : kvarc, muszkovit, jóval kevesebb földpát és 
biotitszemecske, illetve ezek kristálytöredékei, melyeknek egyforma 
nagyságú szemcséit részben agyagos kötőanyag tartja gyengén össze. 
Ez az oka, hogy a homokkő összetartása a felszínen könnyen lazul, 
szétmorzsolódik, majd durvaszemű homokká bomlik szét. A homokkő
rétegek dűlése a Büdöshegyen átlag nyugat-északnyugati irányú, ebből 
az irányból csak a vulkáni kitörés következtében térnek ki helyen
ként. A kontaktus közelében a homokkövet különösen sűrű törés
vonalak járják át.

Büdöshegy alapzatának felépítésében résztvevő másik üledékes 
kőzet az agyag, mely nemcsak itt, hanem a Büdöshegy távolabbi kör
nyékén is változó vastag, néha csak pár cm és sokszor elkenődött szalag
ként jelenik meg a homokkőben. A Büdöshegy déli oldalán ez az agya
gos betelepülés igen vastag és az egész déli oldalt elfoglalja Az agyag
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betelepülés keleti határa az öreg szanatórium épülete, ahonnan nyugat 
felé a nyergen túl követhető. Másik irányban viszont a csúcs andezit
jéig, sőt tovább északra a szomszédos Bolondos (1048-ф) csúcsa irányá
ban is megtalálható

Az agyag zöldesszürke-zöldesbarna színű, vékonyan réteges, he
lyenként lemezes kőzet, melynek rétegezettsége kiékelődő. Az agyag
rétegek általában keleti-északkeleti irányú dűlést árulnak el, melyet 
csak a lávakitörés zavart meg

Az üledékeken áttörő láva kontakthatása változó. A homokkővel 
szemben tulajdonképpen csekély, inkább mechanikai, mert a csúcs 
nagytömegű andezitje, mely észak-kelet-délkeleti olda'akon érintkezik 
a homokkővel, csak annak településében okozott zavart és számos 
törésvonalat hozott létre. A »timsós-források« melletti lávaáttörés, 
mely homokkőben ül, csak kisebbmérvű kontakthatást idézett elő .

I. ábra. —  F ig , I.
A  torjai B üd ös-hegy. (E lőtérben a tüdőbeteg szanatórium )

I  =  K is -  (m adártem ető) -barlang. a =  B io t it  an d ezit.
2 =  T o rja i B ü d ö s-barlan g . h =  H om okkő.
3 =  T im só s-barlan g. a  =  A g y a g .

Sokkal erősebb a láva kontakthatása az agyagra, ami különösen 
a délnyugati oldal lávakitörése mentén figyelhető meg. A feltörő láva 
az agyagrétegeket nemcsak kimozdította, hanem az érintkezés mentén 
köröskörül kemény agyagpalává alakította. Ez a sötétszürke, kemény 
kőzet az érintkezésen teljesen összetört, breccsiává alakult. Az érint
kezésnél természetesen az andezit is szenvedett, kifakult, többnyire
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világosszürke, néhol repedezett kőzettömeg lett, sőt a repedések men
tén helyenként vékony kénrétegek rakódtak le abban. A  kontakthatás 
különösen az andezittelér nyugati oldalán mutatkozik erősebben, itt 
a gázáramlás még ma is nagyobb, mint a keletin. Ezen andezittelér 
felszínén I— 2 m mélységű, ma már beomlott és benőtt gödrök sora
koznak, mint az egykori kénbányászat maradványai.

A Büdöshegy felépítésében a vulkáni működésnek jutott a legfon
tosabb szerep, mely úgy itt, mint a szomszédos Bálványoshegyen 
csupán lávafolyásból állott, vulkáni tufa egyiken sincsen. Ellenben 
a Büdöshegytől délre emelkedő Foris-tető (1078-ф-) és Nagy-Csoma. 
(980-ф-) gerincek Büdöshegy felé néző oldalán a régi geol. térképek 
tufát is jelölnek.

A Büdöshegy vulkáni kőzetét Koch Antal1 biotit-andezitnek hatá
rozta meg és a Hargita kőzetei között, mint »büdös-típust« emelte ki. 
Felvételi megbízásom értelmében Büdöshegy kőzeteinek sajátságait,, 
a Szt. Anna tó körüli vulkánok kőzeteivel együtt fogom publikálni, 
most csak vulkánológiai viszonyait és jelentékeny posztvulkáni hatá
sok okozta elváltozásait ismertetem.

A büdöshegyi andezit egész tömegében réteges elválású, néhol 
pados kőzet, melynek csapásaés dűlése acsúcs különböző részem változik. 
A déli oldalon nyitott két kis kőfejtőben, továbbá a barlangokban, 
vagy azok környékén kiemelkedő sziklafalakban, majdnem vertikális 
dülésűek és a hegyoldalra hagymaszerűén borulnak. A csúcs andezit
tömegét repedések és törésvonalak járják át, melyek a Büdös-barlang 
körüli részeken átlag északkelet-délnyugati irányúak, de már tovább

1 Koch A n ta l : A z erdélyrészi medence harmadkori képződményei. Buda
pest, 1900. II. kötet.
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keletebbre, a timsós-barlang falában ellenkező, sőt ennek környékén 
észak-déli, majd kelet-nyugati törésvonalak is kimutathatók, mind
annyi a vulkáni kitörések okozta elváltozások eredményei.

A Büdöshegy vulkáni kőzete friss állapotban sötétszürke színű 
andezit, melyet azonban friss állapotban csak ritkán találni, mert több
nyire mállott. Az állandóan előtörő posztvulkáni gázok Büdöshegynek 
nemcsak a vulkáni, hanem az üledékes kőzeteit is megtámadták, mi- 
nek következtében az andezit kifakult, többnyire vörhenyes, erősen 
porózus, repedezett lett. Az andezit elváltozásait főleg a csúcs déli
délnyugati oldalain, a barlangok környékén emelkedő io— 20 m magas 
sziklafalakban és ezek közelében mélyülő két kis kőfejtőben tanul
mányozhatjuk. ahol a sötétszürke, friss andezit mellett a kifakult, vilá
gosszürke, majd vörhenyes, sőt halványan rózsaszínű és végül teljesen 
fehér andezit is megtalálható. A csúcson magán az andezit mindenütt 
erősen bomlott és a felszínen legfeljebb vörhenyes, de többnyiré még 
mállottabb. Az andezitnek ez az átalakulása már szabadszemmel, 
illetve kézinagyítóval is megfigyelhető. Először az üveges alapanyag, 
mállik és elszíntelenedik. majd az amfiból, biotit következik. A földpát 
krétafehér, fénytelen, laza, földes tömeggé alakul. Az andezitnek ez az, 
elváltozása, mállása a gázok feltörése következtében a csapadékvizek 
segítségével megy végbe, amit a kőfejtőkben és a barlangok körüli 
sziklafalakban jól megfigyelhetünk. A bomlás ugyanis a gázáramlásos 
részek felé erősödik, annak irányában a kőzet mindinkább kifakul, 
végül fehér lesz. A hasadékok, repedések és pórusok mentén több
nyire kén csapódik ki, mert a gázelegyben jelenlévő kénhydrogén a 
levegőn a következő egyenlet szerint oxidálódik :

2 H2S +  02 =  2 H20 +  s2

A kénkiválás természetesen nem egyenletes, főleg a nyílások, repe
dések mentén megy végbe, aminek következtében a kőzet sárgán csi
kóit vagy foltos lesz. A posztvulkáni működés nyomán a homokkőben 
és agyagban is történnek változások.

Igen érdekes Büdöshegyen azoknak a területeknek a növényzete, 
ahol a posztvulkáni gázok átszivárognak. Ha meredek ez a terület, 
akkor kopasz, sziklás, legfeljebb silány, girbe-görbe nyír és fenyő talál
ható rajta, ilyen pl. Büdöshegynek az egész csúcsrésze. Viszont a lankás, 
gázátjárta területeken sajátságos zöld, illetve hamvasszürke színű, 
kb. 20— 30 cm magas zuzmóféle, a: Cladonia rangiferina és a Cladonia 
furcata var. pinnata fajok találhatók, tehát olyan növényzet, mely a 
legszegényebb, legkevésbbé feldolgozott talajokban is életképes. Büdös- 
hegy gázömléses oldalaira ez a zuzmótípus annyira jellemző, hogy erről 
megállapíthatók a gázömléses helyek.
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A posztvulkáni gázok Büdöshegyen csak a vulkáni kőzetből, tehát 
andezitből áramlanak, legfeljebb a kontaktuson áramlik a szomszédos 
kőzetekből, ami a kontaktus zavart településéből következik.

Zavart és nehezen áttekinthető települési viszonyok találhatók a 
»timsós-források« körül, melyek Büdöshegy délkeleti oldalán, a Só
patakig lenyúló gerincen 910— 940 m magassági közben, homokkőből 
törnek elő. A lapos, hosszúkás vízmosásban több kisebb, de vízben 
szegény forrás fakad. A  vízmosás nyugati oldala kissé kiemelkedő 
gerinc, melyen cca 150 m széles sávban a gázáramlásos helyekre jellemző 
növényzet található és mindenütt igen erős a gázáramlás. A  területen 
mélyülő 1— 2 m mély benőtt gödrök az egykori kénbányászat nyomait 
árulják el. Az egész területen, de még a források körül is a gázáramlás 
igen erős, ami azért feltűnő, mert a gázömlés itt még a homokköven 
is erőteljes és oly heves, hogy az sisteregve, hallhatóan történik és a 
felszín mindenféle törmelékjét, még a növényhulladékokat is finom 
kénréteg borítja

Ez a terület annak megfelelően, hogy homokkő építi fel, vízben igen 
szegény, a poszt vulkáni gázok feltörése nemcsak szárazon, hanem a forrás
vízben, valósággal zúgással történik és azok vizét állandó forrásban tartja.

Megállapítható tehát, hogy itt a »timsós-források« környékén ész
lelt összes jelenségek : a szokatlan erős kénhydrogéntartalmú gáz
keverék áramlása homokkövön keresztül, a homokkőnek erős porozítása, 
kifakulása, részbeni átalakulása, lemezessége, a bőséges kénkicsapódás, 
teljesen a Büdöshegy délnyugati oldalán felszínre tört andezittelér 
környékén észlelt jelenségekhez hasonló, csak a láva áttörése ott agya
gon keresztül történt, melyet a láva kontakthatása erőteljesebben át
alakított, mint itt, a homokkövet. A timsós-források környékén, illetve 
a kénkutató gödrök között nehéz volna a szálban álló kőzetet megálla
pítani, mert az egész területet átforgatták, így a felszínen homokkő 
és mállott andezitdarabok vegyesen találhatók. A szálban álló kőzet 
kikutatása céljából a kénkutató gödrök között, három kutatóaknát 
mélyítettem, sajnos, nem sok szerencsével, mert csupán másfél-két 
méterig hatolhattunk lefelé, ott már olyan erős gázömlést kaptunk, 
amely minden további ásást lehetetlenné tett. Az aknák egyikében, 
2 m-ig csak erősen mállott andezitet találtam, cca. 45 cm-es agyag
réteg közbetelepülésével. A másik két akna erősen mállott homokkövet 
tárt fel, kékesszürke agyag közbetelepüléssel. A  talált kőzetdarabok 
összefüggését, sajnos, egyik aknában sem lehetett megállapítani, ami 
ezen az átforgatott, áttúrt területen érthető. De a másik, délnyugati 
oldal andezittelérje mentén végzett megfigyelések kiegészítik az itteni, 
hiányos észleléseket és alátámasztják azt az elgondolást, hogy itt a 
timsós-források körül is, kisebb lávatömeg hatolt át a homokkövön. 
Ennek az áttörésnek a felszíni rétegei, az erős gázömlések és csapa
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dék öss'munkája nyomán elpusztultak, e1 málló tak, majd később a 
kénkutatás nyomán, az átforgatott területen, a képződmények 
összefüggése is megszűnt. A lávakitörés jelenlétét ezen a helyen egyéb
ként megerősíti az a megfigyelés, hogy ez a szokatlanul erős posztvulkáni 
működés csak e források körül, tehát aránylag kis területen észlelhető, 
tőlük távolabb már nem ; a homokkő ott már normális kifejlődésű, 
a gázáramlás, úgy hegynek fel, mint lefelé elmarad, pedig várható 
volna, hogy a csúcs, tehát a legnagyobb andezittömeg irányában az 
növekszik. Sőt ez a megfigyelés még azt is bizonyítja, hogy a 
timsós források irányában nincsen mélyreható hasadék vagy vetődés, 
mint azt Koch feltételezte. A timsós-forrásoktól távolabb, Büdöshegy 
keleti oldalában felszínre kerülő források nagyobbrésze vízben 
szegény és édesvízű.

A büdöshegyi gázos barlangok közül a torjai Büdös-barlang már régen 
közismert. Felvételi munkám folyamán igyekeztem sok nyilt kérdésre 
feleletet kapni. Elsősorban a barlangok települése, keletkezése és vál
tozása érdekelt. Megállapítható, hogy e barlangok csak a vulkáni kőzet
ben, az andezitben találhatók és keletkezésük sőt elpusztulásuk is össze
függ az andezit mállásával. Az andezitet átjáró, sűrű repedések és töré
sek mentén a gázáramlás erősebb, mint egyebütt, így az ideszivárgó 
csapadékvizek segítségével az andezit mállása még fokozottabb. Ennek 
következménye, hogy e törésvonalak kiszélesednek és gyakran barlang
szerű üregek keletkeznek. Pontosan kimutatható, hogy pl. a Kis- és 
Timsós-barlangod láthatóan törésvonalak mentén alakultak ki.

Barlangszerű üregek keletkezéséhez vezethetett az andezit máll- 
sán kívül a meredek, helyenként vertikális andezitrétegek elcsúszása is. 
A hegy déli oldalán, —  éppen a barlangok környékén —  emelkedő 
magas sziklafalak meredekdűlésű, mállott- és porozusanyagú andezit
rétegeinek összetartása idővel meglazul, a rétegek elcsúsznak egymás 
mellett. Így könnyen keletkezhetnek barlangszerű üregek, a meg
lévők esetleg eltömődnek, tehát a barlangok eltűnhetnek. A csúcs an
dezitrétegei különben állandóan csúsznak, suvadnak, amit azok a hatal
mas kőomlások is tanúsítanak, melyek a hegy alsó, homokkőszintjé
ben halmozódnak fel. A legnagyobb kőomlások éppen a »Timsós- 
barlang« alatti hegyoldalon húzódnak, de bőségesen megtalálhatók a 
hegy keleti oldalán is.

Az egykori kéntermelés is elősegítette a barlangok keletkezését, 
—  mint már Bányai is említi1 —  a kén különösen a hasadékok mentén 
rakodott le nagyobb mennyiségben, tehát a kéntermelés is ennek 
mentén hatolt lefelé addig, amíg a felnyomuló gáztömeg azt lehetet
lenné nem tette. Az ilyen elhagyott bányanyílások és gödrök mentén

1 Bányai János : A  torjai Büdös-barlang. Székelyföldi Ü tm utató 3. fü zet. 
Székelyudvarhely.
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az andezit bomlása természetesen még fokozódott, ami végeredmény
ben szintén barlangszerű üregek kialakulásához vezethetett.

4 \ \  \  \ Agyag
Clay

+  + , +  4 Vulkáni kőzet 
Volcanic Rock

^ 7 7

Homokkő Omlásл A  A _L
' ' 1 ' M l

Sandstone А Л Л А Caving-in

Vasokker 
Iron Ochre

M észtufa  
Calc Tuf

0 Források Barlangok Kőfejtő M  Szanatórium épületek
> Springs Caves Quarry Build, o f the Health Resort

III . ábra. —  F ig. III.

A fent vázolt jelenségek nemcsak a barlangok keletkezését, hanem 
folytonos alakváltozásait, sőt elmúlását is megmagyarázzák. A  Büdös
hegyről szóló régibb leírásokban a barlangok száma és méretei változnak,



ami valószínű nem mindig a rossz megfigyelés eredménye. F i c h t e l1 
pl. a Büdöshegyen x i barlangot talált, négyet a hegycsúcs északkeleti 
■ és 7-et annak déli oldalában ; ezzel szemben ma az egész Büdöshegy 
déli oldalán csak három barlang található, ezek nyugatról-keletre a 
következők :

KIS (MADÁRTEMETŐ)-, BÜDÖS-, TIMSÓS-BARLANGOK.

Közülük a középső, a közismert »torjai Büdös-barlang«,, melyet már 
a mult század folyamán többen és többször is megvizsgáltak, arról 
különféle adatokat közöltek, amiből következtethetjük, hogy a barlang 
alakja idők folyamán változott. Az első mérési adatokat 1837-ben 
G r i m m  munkájában találjuk, de eltérnek ettől a következő megfi
gyelők : H a u e r  v. Fr. és S t ä c h e 1 2 adatai, akik a barlangokat 
1859-ben vizsgálták. Ismét más adatokat kapott I l o s v a y 3 aki 
1878-1884-1893. években végzett vizsgálatokat. Egyébként I l o s v a y  
közölte az utolsó adatokat a természetes kialakulású Büdös-barlangról, 
mert a tulajdonos Арог-család, Bálványosfüred fejlesztésével együtt a 
barlangot is átalakíttatta, faragott kővel szobaszerű helyiséggé falaztatta 
és bejáratát ajtóval látták el. A természetes Büdös-barlang Ilosvay sze
rint 14 m hosszú, 2 m széles és 6 m, másutt 2— 3 m magas sziklaüreg 
volt, melynek feneke a szájától befelé kb 2 m-el lejtett és térfogatakb, 
90 m3 lehetett. Az átalakított barlang ma hosszúkás, boltozatos tetejű 
helyiség, melynek hátsó falán 40— 50 cm-es négyszögletes nyílást hagy
tak, ez alkotja az összeköttetést az eredeti és lefelé húzódó Sziklahasadék
kal, ahonnan a gázok előtörnek. Ebbe a hasadékba tölcsért helyeztek el, 
mely 10 cm-es átmérőjű ólomcsőben folytatódik és a nehéz gázokat a 
Bálványos-hegy tövében épített szénsavgyárba vezeti, ahol azt palac
kozzák. I l o s v a y  számítása szerint a régi természetes barlangból 
évente 1,448.000 kg széndioxid és 4340 kg kénhydrogén ömlött ki.

A Büdösbarlang közelében attól kissé nyugatra nyíló Kis-barlang, 
másnéven »Madártető-barlang« még ma is eredeti sziklaodú, mely bejára
tánál a legmagasabb : 2.5 m, míg szélessége ugyanitt 2 m, de befelé 
keskenyedik és alacsonyabb lesz, tetejét ferde rétegfal alkotja.

A Büdösbarlangtól keletre, az előbbinél nagyobb Timsós-barlang 
mélyül, szintén ferde tetejű sziklaodú, melynek bejárata kb 3 m széles, 
de csak 1.5 m magas, míg mélysége kb 3 m és befelé alacsonyodik. A 
barlang nyugati fala természetes törési lap.

Büdöshegy jelentősége, mondhatnám hírneve egykor a kéntermelés

1 F ichtel, J. v . E . : B eitrag zur M ineralgeschichte von Siebenbürgen.
2 H auer F . und Stäche G , : Geologie Siebenbürgens. 1S63.
3 Ilosvay L . : A  torjai Büdös-barlang levegőjének chém iai és fizikai vizs

g á la ta . Budapest. 1895. (Nur ungarisch.)
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révén indult el, tehát gazdasági jelentőséggel bírt. A kéntermelés, melyet 
már az erdélyi fejedelmek ország jövedelmi forrás gyanánt tartottak 
számon és adományoztak, idővel jelentőségében állandóan csökkent. 
Büdöshegyen ma már nincsen kéntermelés, bár a lakosság bemondása 
szerint a németek az első világháború idején folytattak kéntermelést. 
Büdöshegy jelentőségét —  a kéntermelésen kívül —  a barlangok gáz
ömlése és ezek faláról lecsöpögő víz jelentette, melyet még ma is szem
fájás gyógyítására használnak. Csak a mult század 8o-as éveiben fordult 
az érdeklődés az itt előtörő bővizű és változatos összetételű ásványvíz - 
források felé. A  fejlődés folyamán tehát Büdöshegy természeti adottságai 
kerültek mindinkább előtérbe, melyek a mineralogusok-geológusok- 
kémikusok és természetbarátok figyelmét fokozatosan felkeltették. 
Elhagyva a régi, kisebb jelentőségű leírásokat csupán néhány komolyabb 
vizsgálat eredményeit sorolom fel, melyek 1875-ben indultak el, mikor a 
kolozsvári egyetem tanárai: K o c h  A n t a l  és F l e i s c h e r
A n t a l 1 Büdöshegy kőzettani-geológiai-hydrológiai viszonyainak kuta
tásához fogtak. 1889-ben már a bécsi egyetem kémia tanára L u  d w i g
E. vizsgálja az itteni ásványvizeket, valamint a barlangok faláról 
lecsöpögő ú. n. szemvizet1 2. 1884-ben a Természettudományi Társulat 
pályázat alapján Ilosvay Lajos műegyetemi tanárt bízta meg a »torjai 
Büdös-barlang levegőjének fizikai és kémiai vizsgálatával«, melynek 
eredménye 1895-ben jelent meg.

I l o s v a y  a természetes kialakulású Büdös-barlangba és a mel
lette levő két kisebb barlangba feltörő gázokat vizsgálta és a következő- 
eredményeket kapta :

Büdös-barlang Timsós-barlang Kis-barlang
co2 ... 
H2s  . . .
Oxygén
Nitrogén

96.82% 1 
0.38 » I 
0.14 » 1 
2.66 » ) 

100.00

95-30%

4 -70%

100.00

■ 95-7т°/0

4-29%

100.00

Középhőmérséklet a barlangok mélyén :
12 C° ..........  12.4 C° ..........  12.4 C°

Mindhárom barlang falának alsó része, a kicsapódott kéntől, sárgaszínű, 
ami egyben a feltörő gázkeverék magasságát is mutatja. Ezen a szinten 
alul az égő gyertya kialszik és minden élet megszűnik. Ez a magasság 
I l o s v a y  mérése szerint a Büdösbarlang bejáratától a belsejéig 5 
cm-től 200 cm-ig emelkedett, a lejtésnek arányában; a barlang feneke

1 Fleischer A . : A  torjai »Büdösön« előforduló kénsavforrásokról. É rteke
zések a Term észettudom ányok köréből. V I. kötet, 1875.

2 Ludw ig E . : Die Mineralquellen des Büdös (Bálványos) in Siebenbürgen. 
Tscherm ack’s Mineral, u. Petrogr. M itteil. X I . B d. 18 9 0 . p. 300— 318.
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nem volt vízszintes. A bejárati ajtó küszöbének magassága kb. 50 em, 
tehát a gázréteg magassága csak valamivel emelkedhet a küszöb felé, 
mert onnan kiíolyik. A barlangba lépve melegérzés fogja el az embert, 
olyan magasságig, ameddig a C0 2-gáz, illetve kénbevonat ér. A barlang 
alatti hegyoldalon a szénsav leömlése a növényzeten meg is látszik. A 
barlangok környékén, általában a Büdöshegy csúcsrészén semmiféle 
élőlény, bogár vagy madár nincsen, mondhatjuk a legteljesebb halotti 
csend és nyugalom uralkodik.

A három barlangba feltörő gázkeverék, mint 1 1 о s v  a y adataiból 
látható, hasonló összetételű, ami természetes is hiszen ugyanazon vulkán 
valamennyi exhalációja —  a vulkán bármely részéből törjön is elő -— 
egységes, amiből az is következik, hogy egész Büdöshegyen az andezit 
pórusain, repedésein és hasadékain kiáramló gázok összetétele minde
nütt egyforma.

IV . ábra. —  F ig . IV.
A  fürdőtelep 1941. évben.

E barlangok faláról, tetejéről állandóan lecsöpögő, eredetileg persze 
csapadékvíz, savasan reagáló folyadék, mely a mállott kőzetet átjárta 
és kilúgozta. A gázkeverékből kicsapódott kén tovább oxidálódik és 
végeredményben kénsav keletkezik belőle, mely az andezitbe hatolva 
azt tovább bomlasztja. A barlang faláról lecsöpögő vizet a nép csoda
hatású szemvíznek tartja és gyűjti. Ez a folyadék 1 1 о s v  a y és 
L u d w i g  elemzése szerint vasszulfátot, aluminiumszulfátot, gipszet, 
magnéziumszulfátot és szabad kénsavat is tartalmaz, de mennyiség
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tekintetében az aluminiumszulfát és szabad kénsav uralkodik benne. 
A Büdöshegy felépítésével, kőzeteivel és barlangjaival K o c h  
A n t a l 1 foglalkozott részletesen az Erdélyről szóló nagy munkájában. 
Büdöshegyet, a szomszédos Szt Anna és Mohos-tavak körüli vulkáni 
kúpokkal együtt »Büdös-vulkáni csoport« neve alatt foglalta egybe. 
Koch helyesen állapította meg, hogy ebben a csoportban a biotit-andezit 
tömeges kifejlődése a legnagyobb felszíni elterjedésben található, neve
zetesen Tusnád-fürdőnél, az Olt-folyó feletti Csornát-kúpjában kezdődik 
és keleten a Bálványos vulkáni kúpjában végződik.

K o c h  a Büdöshegy gázömléseivel, forrásaival és ezek lerakódá
saival foglalkozva ezek keletkezését és összefüggését kutatva, a büdös
hegyi andezittalban telismert, közel merőleges repedéseket veszi kiindu
lásul. Szerinte ezek à repedések nemcsak a felszíni andezit tömegében, 
hanem a kárpáti homokkő takarój a alá folytatódó eruptív tömegre is kiter- 
jednek. K o c h  ilyen módon egész repedési rendszert állapít meg, 
mélyek közel párhuzamos irányúak és szerinte a büdöshegyi andezitfal 
repedéseiben, a barlangok gázömléseiben, a kénkiválásokban és az 
ásványvizek elhelyezkedésében is megfigyelhetők. K o c h  összesen hét 
egymással közel párhuzamos és átlag délnyugati irányú főrepedést 
tételezétt fel.

1907-ben P a p p K. a Torjától és Futásfalvától nyugatra emelkedő 
Bodoki-havasok gerincei közötti Pokolvölgyben végzett kutatásokat.1 2 
A völgyet és környező magaslatokat csupán a kárpáti homokkő építi fel, 
tehát vulkáni eredetű kőzetnek a környéken nyoma sincsen, viszont a 
büdöshegyihez hasonló vulkáni utóhatások, gázkitörések, különféle sós, 
szénsavas, vasas források és kénkicsapódások figyelhetők meg abban. 
P a p p, a Pokolvölgyben talált jelenségek keletkezését kutatva össze
hasonlította azokat a Büdöshegyen talált vulkáni utóhatásokkal és azok 
létrejöttét szintén a Koch-féle repedési elmélettel magyarázta, ameny- 
nyiben a hét főrepedési vonal mellé egy északi-déli irányú nyolcadikat 
állított fel, mely a Büdöshegy délkeleti nyúlványát a Pokolvöggyel köti 
össze. P a p p ,  szerint ez a tektonikai irány a Büdös-Pokolvölgyi észak
déli feltörés tulajdonképpen közbeeső törésvonal a Hargita északnyugat 
délkeleti fővonulata és a Büdöshegy északkeleti-délnyugati irányú 
keresztrepedései között.

K o c h n a k  a Büdös vulkáni csoportra vonatkozó azon megfigye
lése, hogy a Szt Anna és, Mohos-tavak körüli, illetve ezektől keletre 
emelkedő Büdös és Bálványos (sőt szerintem a közelükben emelkedő 
Nagy Hegyes (xixo -ф-) vulkáni kúpjainak egymásmelletti felsorakozása 
feltétlenül együvétartozást jelent, helytálló. E vulkáni kúpok és gerincek

1 K och A n ta l : 1. c.
2 Papp K . : A  futásfalvi Pokolvölgy környéke Háromszék m egyében. F öld

ta n i K özlön y. 1912. 42. kötet.
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egy csoportba való tartozását azonban nemcsak azok elhelyezkedésében, 
hanem megfigyelésem szerint, azok vulkáni felépítésében és kőzeteik 
rokon sajátságában, főleg pedig közös kémizmusában is megerősítve 
látjuk. A vulkáni működés, —  mint áttekintő bejárasáim alapján meg
figyeltem, -— az egész csoportban hasonló, mert a vulkáni kúpok főleg 
lávából épültek fel. Explozív jellegű kitörés, tehát törmelékszórás ebben 
a csoportban csak kevés helyen mutatható ki és azok is többnyire kis- 
tömegűek. Típusos andezittufát pl. eddig csak Bükkszád községtől 
keletre, a Paplis-tető déli nyúlványán találtam ca 700 m magasságban, 
ami azonban nem azt jelenti, hogy e csoportban másutt nem volna; a 
részletesebb vizsgálatok folyamán valószínűleg még több tufára is aka
dunk. A fentiek alapján a Büdös-vulkáni csoport egybetartozását, nem
csak elhelyezkedésük, hanem vulkánológiai felépítésük alapján is meg
erősítve látom.

Büdöshegy ennek a vulkáncsoportnak egyik kisebb, de vulkánoló
giai szempontból legérdekesebb kúpja, melynek erős posztvulkáni 
működése nemcsak e csoportban, hanem a Kárpátok egész vonulatán 
belül is egyedülálló.

Áttekintve a Büdöshegyre vonatkozó megfigyeléseimet, azokat a követ
kezőkben foglalhatom össze.

Büdöshegy felépítésében a vulkáni működésnek van legfontosabb 
szerepe. Büdöshegyen három, egymástól jól elkülönült kitörés, illetve 
andezittömeg található : egyik a csúcsot felépítő legnagyobb, a másik 
a hegy délnyugati oldalában települő kisebb andezittelér, a harmadik, 
tömegre nézve legkisebb, a hegy délkeleti aljában a timsós-fcrrások mel
letti lávaáttörés, melynek felszíni része elpusztult.

Büdöshegyre vonatkozó megfigyeléseim lényegesen eltérnek a régibb 
geológiai térképek é.-, közlések adataitól. Ezek a térképek a Büdöshegyen 
sokkal nagyobb és összefüggő andezittömeget jelöltek, ami nincsen. 
Fontos megállapítás, hogy a büdöshegyi andezittömeg északnyugat 
felé nincsen összefüggésben a Szt Anna és Mohos-tavak körüli andezit
kúpokkal. Büdöshegyen a posztvulkáni működés mofetta állapotú, mely 
száraz és a barlangokban átlag 12— 14 C°-hőmérsékletű C0 2— H2S — O — N 
gázkeverék előtörésében, másrészt mint nedves motetta azokban a gaz
dag ásványvíz-forrásokban nyilvánul, melyek Büdöshegy déli oldalából 
törnek elő. A száraz gázkeverék az andezit repedéseiből, hasadékaiból, 
de legnagyobb mennyiségben a barlangokon keresztül áramlik a fel
színre. Megállapítható, hogy úgy a nedves, mint száraz motetta Büdös
hegy déli oldalában, a három vulkáni tömeg között jelenik meg és érvé
nyesül teljes kifejlődésben, ezt a területet pedig főleg agyag építi fel. 
Büdöshegy keleti, csupán homokkőből felépült oldalán posztvulkáni 
jelenségek csak elvétve, egy-egy kisebb savanyúvízíorrás felszínre jutá
sában nyilvánulnak.
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