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ÖSSZEFOGLALÁS *
A tanulmány a magyarországi karsztvidékek sokrétű formakincsét jelenségcsoportonként tárgyalja. Jellemzi 

a fontosabb karsztosodási fázisokat (alsókréta, a harmadidőszak vége, pleisztocén) és kimutatja azok mor
fológiai jellemzőit. Kihangsúlyozza a tektonikus preformáció nagy szerepét, s rámutat, hogy a hozzá kapcsolódó 
hidrotermális tevékenység a felszíni és felszín alatti karsztjelenségek egész sorát hozta létre. A magyarországi 
karsztoknak két fő  típusát különíti el: az aggteleki típust, amely három intenzív karsztosodási fázis hatásait 
viseli magán, és a dunántúli típust, amely a kréta utáni fedetté válás miatt csak részleges karsztalakzatokat 
mutat.

Hazánkban a nyílt karsztterületek összesített ki
terjedése nem haladja meg az 1350 km2-t, vagyis az 
ország területének mindössze 1,45%-át teszi ki 
(1. ábra.) Bizony ez alacsony részesedési hányadnak 
számít, különösen ha arra gondolunk, hogy például 
a hazánkkal szomszédos Jugoszláviában éppen 
67-szer több (kereken 90 000 km2) karsztos térséget 
lehetne összeszámlálni. így azután valóban megle
pőnek, sőt szinte paradoxszerű ténynek tűnhet az, 
hogy a karszt-szegény Magyaroszágon változa
tosabbnál változatosabb és impozánsnál impozán- 
sabb karsztjelenségek találhatók.

Ennek az ellentmondásosnak tűnő helyzetnek a 
magyarázata az alábbi körülményekben rejlik:

1. Az egymástól elszigetelt, viszonylag kis egysé
gekből álló magyarországi karsztvidékek más (pl. 
vulkanikus vagy homokköves stb.) kőzetekből fel
épült hegységrészletek közé vannak beékelődve, 
így ezek intenzíven érvényesülő hidrológiai és tek
tonikai környezeti hatásai dinamikussá, változatossá 
és sajátságossá tették maguknak a köztes karszt
területeknek a denudációját is. A karsztfolyama- 
toknak a környezeti viszonyból eredő meghatáro
zottságai, sezek morfostruktúrában visszatükröződő 
hatásai Európában kevés helyen annyira szembe- 
tűnőek, mint éppen Magyarország szigetszerűen ta
golt, kis területű karsztjain.

2. Magyarország ma felszínen lévő karsztjait jog
gal tekinthetjük ,,maradék-karsztok” -nak, hiszen 
ezek csak egészen kis hányadát alkotják azoknak a 
velük szorosan egybeépült, jóval hatalmasabb ki
terjedésű mélységi karsztoknak, amelyek a korábbi 
földtörténeti időszakok során (elsősorban a krétában 
és a harmadidőszak elején) még ugyancsak felszíni 
helyzetben voltak, s csupán a medenceképző — főleg 
harmad- és negyed időszaki — tektonizmus hatására, 
már előrehaladott karsztdenudációs állapotban 
süllyedtek a mélybe, s váltak eltemetett, leszorított 
víztükrű mélykarsztokká. A mélyfúrások adataiból 
szerkesztett 2. ábránkon mutatjuk be Magyarország 
alaphegységi kőzetfácies térképét, amely egyértel
művé teszi, hogy az ország csaknem fele területe 
hajdan valóban főleg mészkőből álló karsztvidék 
volt.

A mélybe süllyedt egykori hegyvidékek kőzeteinek 
karsztosodási mértékéről a mélyfúrási magminták 
vizsgálata alapján (korrodáltsági fok), továbbá a 
mészkőrétegekben jelentkező fúrórudazatesések szá
mából és esésmagasságából (barlangosodottsági fok) 
alkothatunk képet. (1. fotó) Ezen az alapon azt 
kellett látnunk, hogy mélységi karsztjaink denu- 
dációs állapota közel azonos a ma felszínen lévő 
karsztkőzeteink karsztdenudációs szintjével. Mind- 

sebből tehát kézenfekvővé válik az a következtetés,
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1. ábra. Magyarország felszíni karsztjai. A számokkal jelölt karsztvidékek nevét lásd a szövegben.

hogy a napjainkban is felszínen lévő kasztjainknak 
mélybenyúló és igen nagy kiterjedésű, izokron 
karsztjelenségekkel (pl. ősi vízjáratokkal) is egybe
kapcsolt gyökérkarsztjai vannak, vagyis recens 
kasztjainkban szükségszerűen mutatkozniuk kell 
olyan szokatlan karsztjelenségeknek is, amelyek 
nem a felszín irányából megfogható és értelmezhető 
hatások termékei, hanem a mélységi kapcsolatok 
valamilyen hatásösszefüggését tárják fel. A magyar- 
országi, elsősorban a dunántúli középhegységi 
kasztjainkra oly nagymértékben jellemző hidro
termális karsztjelenségek értelmezésének alighanem 
a kulcskérdését bolygattuk meg ezzel a kapcsolatfel
vetéssel.

3. Végezetül még egy harmadik körülményre is 
rá kell mutatnunk, ami ugyancsak számottevő 
szerepet kapott abban, hogy Magyarországon a kis 
kiterjedésű kasztok dacára is számos figyelemre
méltó karsztjelenséget ismerünk. Ez pedig a meg- 
kutatottság és magasszintü feltártság ténye. Joggal 
állítható, hogy kevés olyan ország van még Európá
ban is, ahol a felszín alatti karsztjelenségek — még
pedig mind a felszíni hidrológiai hálózattal ma is 
kapcsolatban állók, mindpedig a csak fosszilis akti- 
vitásúak, vagy az endogén eredetűek — olyan ala
posan meg lennének tudományosan vizsgálva, mint 
Magyarországon.

Ennek a sajátos körülménynek minden bizonnyal 
az a legfőbb oka, hogy nálunk a karsztjelenségek 
— a már említett intenzív gyökérkapcsolataik révén— 
többcsatornásán függenek össze az ország iparának, 
energiabázisának, bányászatának, urbanizációs fo
lyamatainak és vízellátásának mindennapi fenntar

tási gondjaival és fejlesztési kérdéseivel. Hazánkban 
a karsztjelenségek feltárása már régen intézményesí
tett geológusi, kultúrmérnöki, bányamérnöki, vagy 
éppen hidrológusi szintű népgazdasági tervfeladat
ként épült be az országépítés munkafolyamataiba. 
Főként az 1950-es évek elejétől számos új, addig 
ismeretlen, nagy barlangot tártak fel a kutatók, terv
szerű kutatómunkával mutatván ki e földalatti 
üreghálózatok helyét, majd utána mesterséges kuta
tótárnákkal közelítve és nyitva meg azokat.

A következőkben tekintsük át előbb Magyaror
szág főbb mészkő- és dolomitkarsztjainak regionális 
rendszerét, majd az egyes karsztkörzetek összeha
sonlító tipizálásának legalapvetőbb szempontjait.

Hazánk felszíni, tehát fedetlen mészkő- és dolo
mitkarsztjainak előfordulása annyira az ország 
északi részét DNy-ról ÉK-i irányban átívelő Magyar
középhegység területéhez kapcsolódik, hogy ezen 
az 1. ábrán jól látható vonulaton kívül mindössze 
már csak két kisebb másik körzetben, a Dunántúl 
déli részén, a Mecsek-hegységben és környékén, illet
ve a Fertő-tó partvidékén találunk karsztosodó 
kőzetkibukkanásokat.

A magyarországi karsztok karbonátos kőzetei 
— a harmadidőszakvégi és negyedidőszaki legfiata
labb korú kőzetektől eltekintve — tektonikusán erő
sen igénybevett, nagyfokúan összetöredezett, sőt 
helyenként jelentékenyen meggyűrt (Mecsek) álla
potban vannak, s a karsztosodó rétegsorok csaknem 
mindenütt beékelődtek nem karsztos, náluk idősebb 
vagy fiatalabb kőzettömegek közé. Nem egyszer 
vulkáni tevékenység produktumai (pl. andezit) tagol
ják vagy fedik el a mészköveket (Dunazug-hegység,
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a Mátra vidéke). Mindez annak köszönhető, hogy 
a Közép-Dunai-medence aljazatát képező, mélybe 
süllyedt alaphegységi tömeg (kéregtábla) — észa- 
kias irányú sodródása következtében — a Magyar
középhegység déli szegélyén torlódik, s ez a mozgás
tendencia az ütközési zóna homlokterében sűrűn 
tagolt és változatos geológiai arculatú, itt-ott gyű
rődésekkel is tarkított, röghegységi vonulatot pro
dukált.

Magyarországon — topográfiai alapon — az 
alábbi karsztvidékeket szoktuk megkülönböztetni: 
(A számokat lásd az 1. ábrául)

I. A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG 
KARSZTOS TÁJAI

1. A Keszthelyi-hegység dolomitkarsztja.
2. A Balaton-felvidék mezozóos karsztjai, bele

értve a Tapolcai-medence É-i felének szarmata 
mészkőtérszíneit is.

3. A Déli-Bakony karsztja.
4. Az Északi-Bakony karsztja.
5. A Vértes-hegység főként triász dolomitból 

álló karsztja.
6 . A Gerecse-vidék mezozóos karsztja, beleértve 

a Zsámbéki-medence szarmata mészkővonulatát is.
7. A Pilis-hegység triász mészkőkarsztja, a Pomá- 

zi-mésztufa-fensíkkal.
8 . A Budai-hegység főként hidrotermális karsztjai, 

az ide kapcsolódó szarmata mészköves Tétényi- 
fennsík és a Pesti-síkság kisebb lajtamészkő foltjai.

II. A DUNÁNTÚL KARSZTOS 
SZIGET HEG YSÉGEI

9. A Fertő-tó melléki lajtamészkőkarsztok.
10. A Mecsek-hegység karsztjai.
11. A Villányi-hegység karsztjai és a Beremendi- 

karsztrög.

III. AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI 
HEGYVIDÉK KARSZTJAI

12. A dél-börzsönyi lajtamészkőkarszt (Szokolyai- 
medence. Törökmező)

13. A Cserhátvidék mészkőrögei (Naszály, Rom- 
hányi-hegy, Csővári-hegy)

14. A Blikk-hegység karsztjai az Upponyi-röggel
15. Az Aggteleki-karsztvidék, kibővítve a Ruda- 

bányai-, a Szalonnái- és a Szendrői-rögök mészkő
területeivel.

A karsztos tájak hazánkban igen különböznek 
egymástól, mégpedig nemcsak kiterjedésük nagy
ságrendjében, hanem kőzettani felépítésükben, geo
lógiai-tektonikai szerkezetükben és karsztosodott- 
ságuk jellegében is. A paleozóos földtörténeti időből 
származó és a mezozóos (főleg triász korú) mész
kövek és dolomitok kőzettéválásuk óta több intenzív

I.fotó. Karsztos kioldási kavernák Nagylengyelben, 
1600 m mélységben, felső kréta (szenon) mészkő- 
rétegből nyert fúrás magon. Az oldási üregek falának 
metszetein jó l látszik az olajinfiltráció mélysége is. 
A kőzetpórusok nem olajosak.

2. ábra. Magyarország alaphegységi karsztfácies 
térképe. A mélyben húzódó, karbonátos kőzetekből 
felépített hatalmas hegységvonulatok, illetve kőzet
sáv ok a földtörténeti múlt korábbi szakaszaiban fel
színen levő, karsztos lepusztuláséi hegységek is voltak.

karsztosodási fázison is átestek, s ezért ezek őrzik 
a legnagyobb szabású és legösszetettebb genetikájú 
korróziós karsztos formakincset. Különösen a kréta 
időszak első felének trópusi klimajellegü karsztos 
denudációja, továbbá a harmadidőszak végének 
szubtrópusi-mediterrán lepusztulási szakaszai, s a 
negyedidőszak (főleg pleisztocén) eróziós ciklusai 
vésték reájuk a legmaradandóbb formai bélyegeket.

A krétában már típusos trópusi formakinccsel 
(karsztos kúphegyek, kisebb toronykarsztok) kifej
lődött felszínekre posztkorróziósan fiatalabb üle
dékek (bauxit, mangánérc, különböző harmad- és 
negyedidőszaki szedimentumok) települtek, s ezek 
többé-kevésbé tökéletesen konzerválták az általuk 
eltemetett ősi karsztformákat. Az őskarsztok a 
lepusztulás később ismétlődően megújuló nagy 
aktivitású szakaszaiban ezek alól a fedőszedimentu- 
mok alól részben maguktól exhumálódtak (Aggte- 
leki-karszt, 2. fotó), részben pedig mangánérc- és 
bauxitbányászat révén kerültek ismét napvilágra, 
mint például a Bakony-hegységi úrkuti Csárda-hegy 
trópusi karsztkúpjai, vagy az iszkaszentgyörgyi és 
gánti bauxit alól kiszabadított őskarsztok. (3. fotó).

A nagymértékűén tagolt őskarsztos korróziós for
makincs mellett ugyancsak ősi földtörténeti korok



liJabbkori demidációs fázisok a jósvaföi 
Vörös-tó uvalójában. A krétaidőszaki terra rossa alól 
exhumálták az alsó krétabeli fosszilis trópusi kúp- 
karsztos mészkötornyócskákat, s így ezek karszt- 
denudációja korunkban is továbbfolytatódik (Medve
sziklák ) .

intenzív karsztdenudációs fázisainak az emlékei 
karsztos tönkösödésü karsztplatói, amelyek 

közül a leginkább formaőrző látványosságúak az 
Aggteleki-karszt különböző szintmagasságra került 
fennsíkrészletei, az Alsó-hegy, a Nagy-oldal, a Hara- 
gistya-tető stb., továbbá a Bükk hegység Nagv- és 
Kis-fennsíkja, etc.
• ^  magyarországi barlangok keletkezési kora is 
igen különböző. A genetikai aszinkronitás megmu- 
tatkozik egyrészt az eltérő keletkezésmódú üregek 

Például az aktivitási fázis helyi erózió
bázisára utaló patakos barlangok, másrészt a tek- 
togenetikus, illetve mégtovább: a hidrotermális 
tevékenység révén létrejött és egyéb üregtípusok, 
között; másrészt azonban olykor egyetlen genetikai 
típuson, vagy egyetlen barlangon belül is. A Budai
hegységben található Solymári-Ördöglyukbun végzett 
tanulmányaink például azt igazolták, hogy az ottani 
barlangjáratok valamilyen rendszere már a kréta fő 
denudációs periódusaiban kiüregesedett ( első bar- 
1 angképződési fázis). Ezek a járatok az eocénben és 
oligocénban utólagosan konglomerálódott kavicsos 
hordalékkal javarészt kitöltődtek (maradványaik a 
mai barlangfalakban fellelhetők), majd a Visegrád 
környéki miocénkori andezitvulkánosság hatására 
intenziválódott hidrotermális tevékenység részben a 
régi, részben azonban új üregeket evakuált. A bar
lang aktív hévizes életének időtartamát ma még nem 
tudjuk biztosan megítélni. Ebből a második eva- 
kuációs periódusból származnak azonban a rendszer 
nagy korróziós sziklakürtői, gömbfülkéi és vakkür
tői, továbbá a helyenként még ma is fellelhető gipsz 
betelepülések (Fehér-teremi-járat). Az üregformá
lás harmadik fázisát normális karsztkorróziós,

3. fotó. Alsó kréta ős karsztos térszínek és tagolt 
formaelemek Iszkaszentgyörgyön. Ezek a trópusi 
karrok a felsőkrétától napjainkig fedettek voltak és 
csupán a bauxitbányászat szabadította ki őket a fedő
rétegsorok konzerváló takarója alól.

már bolygatatlanok maradtak a barlangjáratokban. 
Egyébként a Solymári-ördöglyuk körzetében a 
felszíni formakincs is elvesztette korábbi barlangi 
korrelációit (barlangi levezetésű vakvölgyek, víz
nyelők hiánya), ami ugyancsak azt bizonyítja, hogy 
a harmadik genetikai fázis aktivitása is már régóta 
szünetel.

Az a heterogenitás, amit a fentiekben a karszt- 
fázisok korkülönbségeit illetően igyekeztünk érzé
keltetni, természetesen egyéb tekintetekben is jel
lemzi a magyarországi karsztokat. Csaknem minde
gyik karsztos tájunknak sajátosan egyéni arculata 
van, s ezért nagyon nehéz bennük olyan közös for
mabélyegeket identifikálni, amelyek globálisan jel
lemeznék valamennyi karsztvidékünket. Egy ilyen 
illetve patakeróziós víztevékenység jelentette, amely 
helyenként szépen kierodált medenceformákat és 
párhuzamos oldalszinlőket is hátrahagyott, félre
ismerhetetlen genetikai bélyegként. Erre a harmadik 
genetikai fázisra a pleisztocén előtt, vagy legkésőbb 
az első és második interglaciálisban (Günz-Mindel, 
illetve Mindel-Riss) került sor, ugyanis a későbbi 
csapadékos Iehordási fázisok (pl. Riss-Würm inter- 
glaciális) nem potamogén szedimentálású üledékei 
rövid tanulmányban azonban mégsem vállalkozha
tunk arra, hogy mindegyik mészkő és dolomitos táj
egységünknek külön-külön elkészítsük a részletes 
leírását és jellemzését, hiszen ez a munka egy egész 
kötetet igényelne, másrészt pedig már korábban ki
tűnő részletmunkák is készültek (Láng. Leél—Őssy 
stb.). A továbbiakban tehát főként jelenségcsopor
tosításban kell megkísérelnünk a legtipikusabb és 
legspeciálisabb hazai karsztsajátosságok bélyegei
nek felvázolását.

1. A karsztformációk és a tektonika 
kapcsolata a magyarországi karsztokon

Annak a körülménynek, hogy főként a Dunán
túli-középhegység területén a karsztjelenségek tek
tonikus preformációja nagyfokú, sajátos területi 
orogenetikus oka van, éspedig a töréses röghegysé
get kialakító és apró rögökre tagoló itteni intenzív és 
megújuló hegységképző mozgások. Ezek a kéreg
feszültségeket tükröző diszlokációk területünkön 
— különösen a triász dolomit és mészkő rétegsorok
ban, de helyenként az eocén mészkövekben is — 
sűrű és számos helyen szétnyíló karakterű dilatációs
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3. ábra. A Ferenc-hegyi-barlang alaprajzi térképe, amely világosan szemlélteti az üreghálózat tektonikus eredetét.

vetődési réseket hoztak létre. A repedésrendszerek 
csapása egymást keresztező két fő tektonikus irány
nak felel meg: az ÉK-DNy-i hegységi főtengely 
irányának és az arra merőleges ÉNy-DK-i haránt- 
vetődéseknek.

A sok helyen függőleges törési síkok — azontúl, 
hogy kis blokkegységekre tagolták a karsztosodásra 
alkalmas kőzettömegeket — vezették a kőzetössz- 
letbe került vizeket is, meghatározván azok mozgási 
irányát és hidrodinamikai jellegét. Miattuk az aktuá
lis karsztvíztükör szintjében csak nehezen fejlődhet
tek ki horizontális síkú kioldási zónák, ellenben a 
víz mozgása vertikálisan gyakorlatilag akadályozat- 
lanná vált. így aztán a helyi erózióbázis szintje alá 
is jócskán leszálló (helyenként felemelkedő) víztöme

gek és azok oldó hatása csak tovább bővítette a 
egyes törési síkok üregesedését.

Ezen az úton — különösen a Budai-hegység 
területén — rengeteg tektonikus barlangrendszer 
keletkezett. Ezek a barlangok párhuzamos falu, 
magas sziklasikátorok egymást keresztező járatai
ból állanak, s az általuk körülhatárolt kőzettömegek 
kockaszerű blokkokra tagolódtak, sakktáblaszerű- 
en. Az ilyen barlangképződési mód prototípusaként 
a Budai-hegység Ferenc-hegyi-barlangját jelölhetnénk 
meg (3. ábra), azonban a többi dunántúli barlangban 
is megmutatkozik a tektonika determináns szerepe 
(Pál-völgyi-barlangok, Mátyás-hegyi-barlang, Szem- 
lő-hegyi-barlang, Solymári-ördöglyuk, pilisi Legény
barlang, Tapolcai-tavasbarlang stb.).

4. ábra. A Budaörsi-hegyek dolomitkarsztjai, a pordolomit karsztfáciesek feltüntetésével. A hidrotermális 
okokra bekövetkezett kőzetelváltozások (köztük a dolomitporlódás) előfordulási helyeinek területi rendszere 
a tektonikus vonalaknak azokra a keresztezőclési pontjaira illeszkedik, ahol korábban melegvízfelbukkanások 
jelentkeztek.

Jelmagyarázat: /. ép fődolomit, 2. murvásodon fődolomit, 3. porló fődolomit, 4. kőzetrések vagy törésvonalak



4. fotó. A Solymári-ördöglyuk hidrotermális eveik ná
cióra utaló főbejárati szakaszainak térbeli gipsz- 
modellje.

A Dunántúli-középhegység területén, ezen belül 
is elsősorban a Budai-hegységben a tektonikának 
tehát alapvető szerepe volt a karsztfejlődés sajátos 
minőségének meghatározásában.

A töréses barlangrendszerek kialakításán túl a 
magyarországi karsztokon a tektonika többféle 
jelenségcsoport telepítőtényezöjeként is szerephez 
jutott. így például egyértelműen kimutatható, hogy 
a hazai természetes melegforrások — a recensek és a 
fosszilisak egyaránt — hegységperemi tektonikus 
törésvonalakra vagy töréskereszteződésekre lokali
záltak, ami a hidrotermális karsztjelenségek hegy
ségen belüli sajátos linearitásos területi kifejlődési 
rendszerét eredményezte (4. ábra).

5. fotó. A hidrotermális barlangképződési mód proto
típusát képviselő dorogi Sátorkő-pusztai-barlang 
méretarányos és formatartó térbeli gipszmodell]e. 
A barlangi talppont, ahonnan a gömbfülkés kürtők és 
járatok szétágaznak, az alsó Nagy-terem tetőkémé
nyénél ( a nyíllal jelzett helyen) van.

Természetesen az egyes karsztplatók (a Bükk- 
hegység két fennsíkja, az Aggteleki-karsztvidék hét 
kisebb karsztplatója, a Nyugati-Mecsek karszt- 
fennsíkja), továbbá a különböző eróziós és korró
ziós karsztvölgyek, patakbarlangok és dolinasorok, 
sőt az egyes dolinák, uvalák elrendeződési csapás
irányainak és egyéb morfológiai bélyegeinek a meg
határozásában is közvetlen vagy közvetett szerepe 
volt a tektonikus preformációnak.

2. Hidrotermális karsztjelenségek 
(hévizek, hidrotermális barlangok, 

dolomitporlódás, kovás sziklatornyok, 
forrásinészkőlerakódások)

Magyarország területén jelenleg is, a földtörténeti 
múltban is nagyarányú hévforrástevékenység volt, 
elsősorban a Dunántúli-középhegység rögvonulatá
nak töréses déli szegélyvonalához kapcsolódóan. 
A recens hévizek főleg a Budai-hegység dunai sze
gélyén (Gellért fürdő, Rudas fürdő, Lukács fürdő 
stb. hévízforrásai), valamint a Keszthelyi-hegység
ben (Hévíz) napjainkban is előidéznek feltörési kör
zetükben, különösen pedig a vizekkel közvetlenül 
érintkezésbe kerülő kőzeteken különféle lokális el
változásokat (korrózió, vegyi-mineralikus átformá
lás, bekérgezés, illetve szedimentációk stb.), azonban 
a melegvizek területi elterjedése — valószínűleg hő
foka és kémiai intenzitása is — a földtörténeti múlt
ban időnként általánosabb és hatékonyabb volt. 
Emiatt a hidrotermális működés egész kiterjedt 
vidékek geomorfológiai arculatának a kialakításá
ban vált számottevő, sőt itt-ott alapvetően meghatá
rozó tényezővé. A hidrotermális hatás — minthogy 
a termálforrások elsősorban dolomitban és mészkő
ben fakadtak, — sajátos megjelenésű karsztjelensé
geket fejlesztett, amelyek egyes körzetekben annyira

6



uralják a karsztos formakincset, hogy miattuk e 
területekről mint hidrotermális karsztokxőX kell 
beszélnünk. A magyarországi hidrotermális karsztok 
legtipikusabb központi vidéke a főleg triász fő
dolomitból és dachsteini mészkőből felépült Budai
hegység.

A hévizes karsztjelenségek csoportjában felszín
alatti és felszinfeletti jelenségek egyaránt előfordul
nak, azonban az alulról érvényre jutó hidrotermális 
karsztosodás mindig háromdimenziós, térbeli jelen
ségeket produkált. így — szemben egyéb karsztok 
jórészt kétdimenziós felületi jelenségcsoportjaival 
(karrok, kimaródásos dolinák stb.) — a felszínen 
látható hidrotermális kőzetelváltozásoknak (dolo
mitporlódás, kovásodott hévízkürtők stb.) mindig 
mélységi folytatásuk, gyökerük is van.

Az egyik legfigyelemreméltóbb felszínalatti hidro
termális karsztforma a hévizes barlang. Magyaror
szágon ismerünk jelenleg is aktív, azaz meleg vizet 
tartalmazó (Görömbölytapolcai-barlang, a budai 
Molnár János-barlang stb.), és ma már inaktív, 
száraz hévforrás-barlangokat. Aktivitásuk időszaká
tól függetlenül ebbe a kategóriába azokat a barlan
gokat soroljuk, amelyeknek üregrendszerét a mély
ből érkező meleg, vagy forró hidrotermák vizei, esetleg 
gőzei hozták létre: részben közvetlen oldás ( korrózió), 
részben pedig az oldatok által átjárt anyakőzet vegyi 
átrendezése (preparálása), illetve ki mállásra való elő
készítése útján.

Az ily módon keletkezett barlang morfológiája 
nagyon eltér a szokásos karsztbarlangok arculatáé
tól, kifejlődését ugyanis nem a gravitációtól irányí
tott vízmozgások határozzák meg. A barlang a tér 
minden irányában csaknem egyformán fejlődik, azaz 
a járatai a patakosbarlangtól eltérően nem felülről 
lefelé, vagy oldalirányokba fejlődtek, hanem alulról 
fölfelé hatolnak át a kőzeten, többnyire egy legmé
lyebben fekvő pontból (barlangi talppont) sugarasan 
föltörekvően. egyre bonyolultabb szétágazódással a 
felszínhez közeledve. A legtöbb ág azonban nem jut 
el a felszínig, hanem egy felülről átmenet nélkül 
záródó ún. vakkürtőben hirtelen elvégződik. Az ilyen

vakkürtők rendszerint szabályos gömb, illetve fél
gömb formájú kupolás boltozattal rendelkeznek 
(Pávai-Vajna, 1930; Jakucs, 1948).

A barlangjáratok térbeli elrendeződése a kőzet- 
összlet belsejében tehát valamilyen bokor ágaihoz 
hasonlítható, ahol a többnyire egy talppontból ki
ágazó kürtőágak elvékonyodás és felszíni kommuni
káció nélkül érnek véget. Szinte gyöngyfüzérszerűen 
rengeteg kisebb-nagyobb szabályos gömbalakú üreg 
kapcsolódik járatokká ezekben a barlangokban. 
Ezeket mi gömbfülkéknek neveztük el, s kialakulásuk 
ugyancsak annak köszönhető, hogy a teljes vízel- 
borítás miatt a korrózió és az egyéb üregképző 
vegyi hatások érvényesülését a gravitációs hidro
dinamika itt nem irányította. E barlangüregek több
nyire annyira bonyolult térbeli rendszert képeznek, 
hogy térképi ábrázolásuk a szokásos síkvetületekkel 
nem vezet használható eredményre. Ezért legcél
szerűbb a méret arányos és formatartó térbeli gipsz- 
modelljüket elkészíteni. A barlang gipszmodelljének 
fényképe már szemléltethetővé teszi az üregrendszer 
strukturális és morfológiai sajátosságait (Lásd a 4. 
és 5. fotót!).

A hévforrásos barlangkeletkezési mód legtisztább 
monogenetikus prototípusaként a Dorog melletti 
Sátorkő-pusztai-barlangot szoktuk tekinteni. A többi 
hidrotermális üregünk ugyanis ennél többé-kevésbé 
komplexebb, többtényezős genetikát tükröz. A hid
rotermális üregbővülési folyamat leggyakrabban a 
tektonikus járatok formakincsével szokott kombi
nálódni (Solymári-ördöglyuk, Szemlő-hegyi-barlang 
Mátyás-hegyi-barlang stb.), de a hévizes forma- 
bélyegeket olykor az utólagos patakeróziós hatások 
is átrendezhetik (Mátyás-hegyi- és Solymári-barlan
gok egyes részei, Pál-völgyi-barlangok stb.). Sőt 
olyan példát is ismerünk, ahol a hidroterma egy 
már kialakult idegen genetikájú üregbe csak nagyon 
rövid időre hatolt be. Ennek következtében a bar
langfelületek morfológiáját a hévíz már nem fejlesz
tette tovább, s csupán a kőzetfalak mineralikus 
,.feldekorálását” tudta elvégezni (Ferenc-hegyi- bar
lang).

6. fotó. Különböző kristály típusú



7. fotó. Emberderéknél is vastagabb, bellii üreges 
• ’gips z-sz tál akti tok" a Sátorkö-pusztai-barlang alsó 
Nagy-termében. Genetikájuk még nincs egyértelműen 
tisztázva. ( Markó I. felvétele.)

Hazánk hévforrásos barlangjaiban különböző 
ásványtársulások fordulnak elő, amelyek a falakon, 
a mennyezeten és a sziklafelszíneken fennőve talál
hatók. Ezek közül legáltalánosabban az aragonit 
változatos formáival, kristályos gipszbevonatokkal 
(6. fotó) és nagy egyedi gipszkristályokkal, sőt 
helyenként gipsz-sztalaktitokkal és -sztalagmitokkal 
(7. /b/dj.szkalenoéderes és romboéderes kristályos 
kalcittal, ritkábban pedig pirít utáni limonit pszeudo- 
morfózákkal, táblás barittal és fluorittal lehet talál
koznunk.

Különösen e két utóbbi ásvány jelenléte azonban 
igen elgondolkoztató magának a hidrotermának 
még ma is vitatott eredetét illetően. Alig kétséges 
ugyanis, hogy a karsztvíz még felmelegedve sem 
tartalmaz bárium- és fluorvegyületeket. Valószínű 
tehát, hogy a magyarországi hévforrások vízének 
eredetét akkor értelmezzük helyesen, ha feltétele
zünk egyes periódusokban bizonyos posztvulkanikus 
hatást is azok származásában. Egyébként a barlangi 
gipszelőfordulások általános és tömeges jellege is 
azt bizonyítja, hogy a barlangképződésben szerepet 
játszó víz szabad kénsav tartalommal is rendelkezett, 
márpedig ez sem fordulhatna elő akkor, ha a hidro-

8. fotó. A hidrotermális dolomitkarsztok sajátos jelen
sége, a sivatagszerű „dolomitpor-karszt” (pilisvörös- 
vári Fehér-hegyek).

termák egyszerűen csak mélységi felmelegedett 
karsztvizek lennének.

A legfeltűnőbb és legnagyobb felszíni kiterjedés
ben előforduló különös hidrotermális karsztjelen
ségünk a triász födolomit-kőzet porlódása, illetve 
aprózódása (murvásodása). ami főleg a Budai-hegy
ségben található. Ugyanez a jelenség, azaz a közét 
eredeti szövetének lényeges kémiai megváltozás nélkül 
való szétesése néhány ponton a dachsteini mészkő
ben is megfigyelhető (pl. a Fazekas-hegyen), a por
lódás tehát nemcsak a dolomit speciális sajátossága. 
A dolomitpor ..szálban álló” előfordulásainál vilá
gosan kitűnik, hogy az ép kőzettel teljesen azonos 
fekvésű rétegekben, zavartalan települési és makrosz
kópos kőzetszerkezeti helyzetben maradtak a kőzet 
telepei, miközben az anyag mikrostrukturálisan a 
keletkezés helyén széthullott.

Az eredetileg szilárd, tömött fődolomit sok helyen 
egészen finomszemű, máshol durvább szemcséjű 
poralakban jelentkezik, s minthogy talaj nem, vagy 
csak nagyon gyéren keletkezik rajta, vegetációs 
kötöttsége is alig van. így kopár homoksivatagra 
emlékeztető, fehéren világító területeket képez 
(8. fo tó). A pordolomitban az esővizek gyorsan 
niosnak ki aszóvölgyeket, de ezek a formák rövid 
idő alatt elpusztulnak és újak keletkeznek. Gyakran 
megfigyelhető jelenség az is a dolomitporelőfordu- 
jások körzetében, hogy a száraz poranyagot a szél 
is kifújja és futóhomokként mozgatja.

Régebben a magánvállalkozók kézi erővel végez
ték a dolomitpor bányászatát olymódon, hogy az 
ép kőzetből kikaparták a fellazult részeket. Ezáltal 
a pordolomit és az ép dolomit egymáshoz viszonyí
tott előfordulási helyzetének korrelációját kitünően 
mutató furcsa alakú üregek, kőzetjáratok maradtak 
vissza (9. fotó).

A pordolomit felszíni és térbeli (mélységi) elter
jedése azt bizonyítja, hogy poriások csak a hegy
szerkezeti törésvonalakon, illetve azok kereszteződé
seinek övezetében fordulnak elő, mégpedig minden 
esetben egykori hévforrások nyomainak mutatko- 
zási helyein. Sikerült tisztázni, hogy a hévforrás
körzetekben mutatkozó dolomitporlódás főoka a 
hidrotermák kőzetre gyakorolt hatása (Scherf 1922, 
Jakucs 1950). A feltörő melegvizek kontaktzónájá
ban átmelegedett kőzet szövetében ugyanis a pórus-
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vizekből aragonit, esetleg anhidrit rakódott be a 
szövetekbe, s ezek az ásványok — a hőhatás későbbi 
megszűntével — térfogat nagyobbodással alakultak 
át a normális hőfokon stabil kalcittá, illetve gipsszé. 
Eközben a kiterjedő, megduzzadó anyag szétlazí
totta magát a kőzetszövetet.

A hidrotermákban igen gyakori szabad kénsav és 
vasszulfát is cserebomlási kapcsolatba léphetett 
azonban az infiltrációs zóna dolomitjának kalcitos 
szemcseközi kötőanyagával. Ha a kristályszemcsés 
dolomit cementáló mesze ezek hatására gipsszé, 
vagy akár szideritté alakult, a kőzet kristályszemcséi 
ugyancsak azonnal szétlazultak. A szövetében szét
lazult, elporlott dolomit tehát a hidrotermák külön
böző vegyi folyamatainak azonos megjelenési ar
culatú végtermékeként értékelendő.

Tény, hogy a hidegvizes karsztkorrózió is segíti 
a kőzet aprózódását, porlódását. A dolomitból 
ugyanis a mi klímánk hőmérsékleti viszonyai között 
a kettőssó kristályszemcséket összetapasztó kalcit 
kötőanyag viszonylag hamarabb kioldódik, s ennek 
a szelektív karsztkorróziónak egészen sajátos mi
nőségű végtermékeként is létrejöhet az aprozódó, 
a porlódó dolomitkőzet. Az a tény azonban, hogy 
a Budai-hegység dolomitpor előfordulásai mindig 
az egykori hidrotermák feltörési körzetére lokalizál
tak, azt mutatja, hogy e komplex folyamat föténye- 
zője nálunk mégis a hévíz hatása volt (4. ábra).

Dolomitkarsztjainkon egészen sajátos hidroter
mális genetikájú jelenségként kell értelmeznünk 
azokat a sziklatornyokat is, amelyek ma környeze
tükből magasra kiemelkednek, miután ellenállóbb 
anyaguk nem esett áldozatul környezetük karsztos 
lepusztulásának. Ilyen sziklatornyok azokon a 
helyeken keletkeztek, ahol az egykori hévforrás vize 
hidrokváréitot, illetve kovát is rakott le. A hajdani 
forráskürtő falába ezek a kovás oldatok néhány 
méter mélységre infiltrálódtak és a kőzet repedéseit, 
pórusait átjárva, azokba berakódtak.

Ilyen képződményekkel főként a budaörsi Csiki
hegyekben találkozunk, a Huszonnégyökrös-hegy

9. fotó. Az ép kőzetből kibányászott pordolomit 
helyén szabaddá vált különös üregrendszer bejárati 
nyílása (felső kép), valamint méret- és formatartó 
gipszmodellje (alsó kép) .A képpáron nyilakkal jelzett 
üregbejáratok azonosak.

D-i oldalán és Máriamakk környékén, de így kelet
kezett a pilisszentiváni Ördög-torony is (\0 . fotó). 
Ezzel szemben a Budaörsi-hegyek legdélibb rög
vonulatában, a Törökugratótól a Kőhegyig nincsen 
poriás, de erős a kovásodás. Ez a tény arra utal, 
hogy a hévforrások itt kezdettől fogva kovalerakó 
jellegűek voltak, míg egyidejűleg a Csiki-hegyekben 
kisebb hőfokú, kovamentes hévizek törtek fel.

Egyéb bizonyítékai is vannak azonban hévforrá
saink hőmérséklet- és kémiaijelleg változásainak. 
A Duna peremi hévizek a pleisztocén folyamán már 
kovát sem hoztak a felszínre, de a barlangoldó vegyi 
hatásuk erősen lecsökkent, sőt egyenesen mészlerakó 
tendenciájúvá váltak. Ekkor keletkeztek a nagy ki
terjedésű édesvízi mésztufalerakódások. Közülük 
legtömegesebb a budai Vár-hegy mésztufa platója. 
Települési sajátosságait, kőzetszerkezetét a benne 
képződött barlangok nyújtotta feltárások révén 
kitűnően tanulmányozhatjuk.

3. Mélységi karsztjaink jelenségei 
(bányavizek, karszttározós szénhidrogének)

Már az őskarsztjelenségeinkről szólva említettük, 
hogy a magyarországi mészkő- és dolomitkőzetek 
vizsgálatával egyértelműen igazolhatók a földtörté-

10. fotó. A pilisszentiváni Ördög-torony a hidroter
mális dolomitkarsztok egyik jellemző alakzata. Ere
detileg hévforráskürtő volt.



net régebbi korszakainak karsztdenudációs perió
dusai. Különösen a Dunántúli-középhegység rögei
nek sokszakaszosan megújult töréses tektonikájának 
köszönhető, hogy az egymást követő karsztos pe
riódusokban az aktuális felszínekhez képest mindig 
más és más mélységekben volt a karsztvíztükör, 
azaz a helyi erózióbázis által meghatározott mélységi 
karsztdenudációs horizont. Ennek az lett a következ
ménye, hogy a legtöbb triász alaphegységi blokkban 
több szintben is oldási horizontok keletkeztek. Közép- 
hegységünk süllyedő és emelkedő blokkjainak moz
gásai olyan dinamikusan mentek végbe, hogy a 
kréta eleje óta esetenként 1 0 0 0  métert jóval meg
haladó vertikális eltolódások is adódtak.

A mélybe süllyedt rögök mélykarsztba tolódott, 
korróziósán tágult, kommunikáló karsztvízjáratai 
inaktívvá válásuk után is megmaradtak hatalmas 
földalatti karsztos víztárolóknak, úgy azonban, 
hogy az egyes fosszilis oldási horizontok üregrend
szereinek víztömegei a törésvonalak mentén egy
mással is hidrológiai kontaktusban állanak. Ennek 
a körülménynek az a következménye, hogy ha a 
mélykarsztba süllyedt karsztüregek bármelyikében 
depressziót hozunk létre, azonnal megindul az addig 
nyugalomban levő karsztvíztömeg mozgása a le- 
szívási pont irányába és ez az odaáramlás vízután
pótlást biztosít. A nagy mélységekben fekvő, ki
terjedt karsztjáratok révén tartós leszívással egész 
hegységre, sőt több hegységre is kiterjedő karsztvíz- 
szintsüllyedést lehet előidézni, mint ezt számos 
példa bizonyítja a Dunántúli-középhegységben 
A karsztvíztükör alatti szintekben művelt kőszén 
és bauxitbányáink sajnos gyakran érintkezésbe 
kerülnek karsztjáratokkal, s ha a vízbetörés elce- 
mentálása nem sikerül, akkor a bánya megmentése 
csak a betört karsztvíz állandó kiszivattyúzásával 
oldható meg. E vízkitermelés mennyisége egyes 
körzetekben azonban olyan nagy, hogy a termé
szetes karsztforrások elapadása (tatai Fényes-forrás) 
máris jelzi az egész hegyvidék karsztvízszintjének 
lesüllyesztését.

Mélykarsztjainkba eltemetve igen tetemes méretű 
korróziós és eróziós barlangjáratok is vannak, ame
lyek, ha a bányászat érinti üregüket, alig kivédhető 
mennyiségű és utánpótlású, olykor az egész bányát 
elárasztó és megsemmisítő katasztrofális vízbetöré

seket produkálhatnak (Dorog, Tatabánya stb.). 
Ott viszont, ahol szivattyúzással mégis sikerült 
néhány ilyen nagyobb mélykarsztos üreget az ember 
számára is hozzáférhetővé tenni, kiderült, hogy 
kialakításukban ugyanúgy szerepet játszott a hidro
termális tényező, mint a hegyvidék magasabban, 
karsztvíznívó fölött fekvő barlangrendszereiben. 
A dorogi kőszénbányában 5—600 m mélységben 
feltárt üregrendszerekben például a Sátorkőpusztai- 
barlangihoz hasonló kifejlődésű és szépségű arago- 
nit, gipsz stb. kristálycsoportok borítják a kőzet
falakat.

Magyarország mélységi helyzetben lévő karsztjai 
azonban azokban a körzetekben is erősen kaverná- 
sodottak, ahol vastag nemkarsztos fedőrétegek borít
ják azokat. így éppen a széhidrogénkutatási mély
fúrások tapasztalataiból tudjuk, hogy még 1 0 0 0 — 
2 0 0 0  méterrel a jelenlegi felszín alatt is nyitott 
karsztüregek vannak a karbonátos kőzetanyagú 
medencealjzati alaphegységeinkben. Ezekben a 
karsztos üregekben a dunántúli Nagylengyel és az 
alföldi Szeged város térsége alatt jelentős mennyiségű 
szénhidrogén halmozódott fel.

Természetesen mindkét helyen a karsztkőzet csak 
tárolóteret biztosít a kőolajnak, amely valahol távo
labb, máshol keletkezett, s a mezozóos dolomit és 
mészkő csapdaszerű üregeibe csak migráció útján 
került bele. Ezt a feltevést meggyőzően alátámaszt
ják a karsztos szénhidrogéntározók kőzetéből nyert 
fúrási magminták, amelyeknél a kőzet szövetközi 
pórusterében nincsenek szénhidrogénnyomok, míg a 
rések és kioldásos üregek jól láthatóan olajos falúak 
(lásd az 1. fotót).

Nagylengyelben egymás alatt több tárolószint is 
ki van fejlődve, s a kőolajat részben a triász dolo
mitból, részben pedig a felső-kréta mészkőből nye
rik. Úgy tűnik, hogy a triász rétegsorban két tároló 
horizont van, s a kőolaj főként kisebb méretű hasa- 
dékokban, korróziósán tágult résekben helyezkedik 
el (ezek közül a felsőbb szint tároló kapacitása a 
nagyobb), a kréta (szenon) mészkőben viszont fej
lett és tágas üregrendszerek tárolják a kőolajat. 
Ezekben a rétegekben olykor többméteres fúróruda- 
zatesések is előfordultak, ami nagyon fejlett bar- 
langosodottságnak a bizonyítéka.

A kréta tározók barlangos jellegét bizonyítja 
egyébként az a körülmény is, hogy ezekből a réte
gekből lökésszerűen nagy hozamú csúcstermeléseket 
kaptak a kőolajbányászok, szemben a dolomitréte
gek kiegyenlítettebb hozamú, megbízhatóbb olaj
produkciójával.

A paleoklimatológiai megítéléshez szükséges 
anyagok átvizsgálásával azt is sikerült tisztázni, 
hogy a hazai karsztos szénhidrogéntározóinkat 
kialakító aktív karsztprocesszusok két fő időfázis
ban játszódtak le, éspedig a juravégi-alsókréta 
szárazulati periódusban, valamint az eocén végétől a 
helvétig tartó időszakban. Az első fázisban csak a

/ 1. fotó. Több karsztgenetikai fázis formáit tükröző 
sziklaalakzat az Aggteleki-karszton.
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triász tárolószintek karsztosodása zajlott, míg a 
második szakasz főként a kréta-mészkövek karsz
tosodása szempontjából volt jelentős.

Magától értedődő azonban, hogy ez a második 
időszakasz hatással volt a megelőző fázisban már 
karsztosodott triász rétegsorok továbbformálására 
is. Azaz úgy kell megítélnünk, hogy az alaphegy
ségünkben ma mélyen fekvő triász tagok karsztfejlő
dése többrétűén, komplexebben ment végbe, mint a 
kréta tárolószinteké.

4. Korróziós felszíni karsztjelenségek 
(karrok, gyökérkarrok, dolina-alakzatok)

Magyarország karsztjain a felszíni korróziós 
karsztjelenségek kifejlődése nagyon különböző 
mértékű. A Dunántúli-középhegység karsztosodásra 
alkalmas mészkő- és dolomitfelszínein (a kőzetek 
korától függetlenül) aránylag csak kevés felületi 
oldási formával találkozunk. Bizonyos karrformá- 
ciók (főként legömbölyített, domború mikrofor- 
májú kanos sziklák és rétegkibúvások) ugyan itt-ott 
előfordulnak, dolinaképződésre azonban alig került 
sor (dunántúli típus) Ez a jelenség különösen akkor 
feltűnő, ha figyelembe vesszük, hogy ugyanakkor 
ezek a karsztos tömbök bőven rendelkeznek hidro
termális karsztjelenségekkel és főleg tektonikus, 
valamint hévizes barlangképződményekkel, továbbá 
ha összehasonlítjuk őket az Aggteleki-karsztvidék, 
a Bükk-hegység és a Mecsek, valamint a Villányi
hegység intenzív felszíni karsztosodás jeleit viselő, 
szabdalt karrmezőivel és fejlett dolinahálózattal 
rendelkező egészen más arculatú karsztjaival ( agg
teleki típus).

Különösen a regionális különbség a nagyon meg
lepő, hiszen a morfológiailag két pregnánsan el
különíthető típusba tartozó karsztos tájkörzetünk 
között sem alapvető kőzettani különbségek, sem pe
dig olyan számottevő hőmérsékleti, illetve csapadék
különbségek nincsenek, amelyek indokolhatnák a

geomorfológiai bélyegek ennyire eltérő fejlődését. 
De a karsztosodás földtörténeti menetében ismét
lődően fellépő karsztperiódusok számában és időtar
tamaiban sincsenek a dunántúli és az aggteleki típus 
tájegységeihez tartozó karsztvidékek között lényeges 
fáziseltolódások, vagy éppen kimaradások. A különb
ségek okát tehát elsősorban a két terület eltérő tek- 
tonizmusában és a fedettség időleges különbségeiben 
kell keresnünk.

A jelek azt mutatják, hogy a dunántúli típushoz 
tartozó karsztrögökben az egymást követő karszt
periódusok — a rögök roppant erős tektonizmusa 
és az azzal kapcsolatban sűrűn megújuló transz- 
gresszió és fedőüledékek képződése, majd részbeni 
ismételt lepusztulása miatt — mindig más aktuális 
karsztfelszínre vésték rá denudációs bélyegeiket. 
Vagyis a Dunántúli-középhegység karsztjain nem 
összegződtek az időben nagy távlatú szakaszokban 
keletkezett karsztformák, s a mai felszín így nem is 
tudja integráltan tükrözni a földtörténeti múlt 
karsztos periódusainak összhatásait.

Hogy ez csakugyan így van, a mélykarsztok már 
tárgyalt többemeletes oldási horizontjai is bizonyít
ják. Aggteleki típusú karsztjainknál ugyanakkor sem 
a felszínen, sem pedig a mélyben nincs meg ez a vál
takozó felületekre szelektált denudálódás, hanem a 
földtörténet során érvényesült karsztkorróziós le
pusztulások hatása ugyanazon a felszínen (ez egybe
esik a mai felszínnel) összegezetten látszik. A ba
konyi, vértesi krétaidőszaki őskarsztos felszíneinket 
vastag harmadidőszaki üledékek fedik, s az őskarsz- 
tok csak ezek és az alattuk fekvő krétakorú bauxitok 
lebányászása után válnak láthatóvá (lásd a 3. fotót!). 
Aggteleken ugyanakkor a valószínűleg krétaidő
szaki őskarszttérszínek ma is szabad felszínen vannak 
(11. fo tó), s így napjainkban normálisan karszto
sodnak. Ezt a jelenséget szoktuk mi az aggteleki 
típusú karsztok ,,karsztosodási permanenciája” -ként 
emlegetni. A karsztosodási permanencia komplex 
formakincse legszebben a jósvafői Vörös-tó uvalá-

12. fotó. Az ,, Ördögszánt ás”-nak nevezett aggteleki nagy kan-mező egyik részlete.



13. fotó. Szépen fejlett típusos mérsékelt
övi gyökérkarrok triász mészkövön, az 
Aggteleki-tó partján.

jának lejtőoldalain, különösen a Medve-sziklák el
nevezésű sziklacsoportozatban tanulmányozható, 
de aggteleki típusú karsztjainkon ezen kívül is még 
sokfelé előfordul (pl. a Villányi-hegységben is). 
Megjelenési helyén mindig találunk sötétvörös 
,,terra rossa” -t, azaz trópusi vörös karszt-talajt, 
amely már önmagában is jelzi a mainál forróbb és 
csapadékosabb denudációs periódus felületi hatásait, 
tehát a karsztosodási permanenciát.

Magyarország legszebb kopár karrmezői Aggte
leken (az Aggteleki-tó fölötti hegyoldalban) (12. fo 
tó) , továbbá a Villányi-hegység déli lejtőin találha
tók. Kiterjedt és ugyancsak kopár dolomitkarrok a 
Dunántúli-középhegységben fordulnak elő nagy 
számmal. Kősivatagszerű kopárságuk miatt ezek 
közül is ki kell azonban emelnünk a Veszprém- 
környéki, a Hajmáskér-környéki és a Budaőrs- 
környéki dolomitkarrokat.

Mészkőkarrjaink általában talajréteg alatt képző
dött karrformákat mutatnak, rengeteg szépen fejlett 
gyökércsatornával. Gravitációs esőbarázdás karr- 
jaink nem számottevőek. A gyökérkarrok (lásd a 
13. számú fotót) általános elterjedése azt bizonyítja, 
hogy nem régen még a mainál lényegesen dúsabb 
vegetáció, illetve talajborítás fedte lejtőinket. A fő
leg cseres-tölgyes erdők és karsztbokorerdők ki
pusztulása már a történelmi időkben, s feltehetően 
antropogén hatásra ment végbe, hasonlóan a dal- 
máciai karsztok kopárosodási folyamataihoz.

Dolinák (töbrök) Magyarországon jellemzően 
csak 3 karsztvidékünkön fordulnak elő, éspedig az 
Aggteleki-karszton, a Bükk-hegységben és a Ny uga - 
ti-Mecsekben. Ezekben a körzetekben viszont ren
geteg van belőlük, s méreteik is igen tekintélyesek 
(14. fo tó). A legkisebbek átmérője 5—10 méter, 
mélységük 1—3 méter, a legnagyobbak elérik a 100—

5. ábra. A Bükk-fennsik részaránytalan dolinái égtáj szerinti orientáltságának összevetése a dolinák térségében 
észlelhető kőzetdőlési irányokkal. A vastag nyilak a töbrök legkisebb lejtősödésének irányából a dolinák leg
meredekebb, szembenéző oldalaira mutatnak. Az apró nyilak a kőzetdőlés irányainak jelzői. A nyilak irányai
ban mutatkozó eltérések azt bizonyítják, hogy a töbrök részaránytalanságát nem kőzetdőlési okok, hanem 
az égtájaknak megfelelő sajátos mikroklímák hatásai alakítják ki.



14. fotó. Viszonylag kis mélységű, de nagy átmérőjű dolinák a bükki Nagy-fennsíkon.

300 méteres átmérőt és 20—40 méteres mélységet is. 
Olykor több dolina uvalává is egyesül (Aggteleki- 
karszt).

A dolinák alaprajza első közelítésben körszerű, 
valójában azonban a legtöbb töbör részaránytalan 
kifejlődésö, valamelyik lejtője (többnyire a keletre 
néző lejtő) meredekebb a többinél (lásd az 5. ábrát). 
Számos olyan dolinát ismerünk, amelyben a nyuga
tias kitettségű lejtő hossza többszöröse a keleties 
kitettségeinek.

Ennek a jelenségnek a különböző expozíciójú 
oldalak eltérő talajklímái és az azokon keresztül 
szabályozott eltérő talajbiológiai, vegetációs sajá
tosságok az előidézői, mert ezen a réven az eltérő 
lejtők talaja alatt az oldás nagysága eltérő.

Dolináink — egy-két kivételtől eltekintve — nem 
kőzetbeszakadásos jelenségek, hanem talaj alatt fej
lődött korróziós képződmények, amelyek előfordu

lási rendszere nem kapcsolódik a felszín alatt 
húzódó esetleges barlangrendszerek helyzetéhez. 
Dolináink és a nagyüregű eróziós barlangrendszere
ink között szorosabb egymásrautaltsági genetikai 
kapcsolat nincs. A dolinaképződés recens folyamatai 
ugyan napjainkban is előidéznek kisebb-nagyobb 
beszakadásokat a dolinák fenekén vagy lejtőin, ezek 
azonban mindig csak talajbeszakadások, amelyek 
az alóluk kioldódott kőzetfelszínhez igazodó után
rogy ások ként értelmezendők. Dolinakutatásaink ki
mutatták, hogy a karsztdolinák fenekén és oldalán a 
szálban álló mészkőrétegek megtartják eredeti kőzet- 
dőlési irányukat és szögüket, ami nem fordulhatna 
elő, ha a töbrök magának a mészkőnek a rogyásos 
jelenségeként keletkeztek volna (6. ábra).

Mindhárom aggteleki típusú (dolinás) karszt- 
hegységünkben szépen látszanak a platókon a fejlett 
töbörsorok is, vagyis a dolinák füzérszerű sorozatai

6. ábra. A talajtól és az aprózódóisi termékek fedőtakaróitól az alapkőzetig kitisztított karsztdolinák szel
vényei azt bizonyítják, hogy az űn ,.rogyásos-töbrök*’ zöme valójában nem kőzetberogyással jön létre, hanem 
mészköfelületi talajkorrózióval. A kőzet eredeti dőlésszögétől függetlenül, a rétegek dőlésiránya és dőlésszöge 
a teljes töbörképződési folyamat alatt változatlan marad, s csupán a talaj alatti korrózió során elvékonyodó 
rétegfejek szakadnak le.



(15. fo tó). Korábban ezt a jelenséget egyes szerzők 
barlangok beszakadását kísérő felszíni tünetként 
értelmezték, de ez a magyarázat nem igazolódott. 
A ,.sordolinák” ugyanúgy a mészkő felületének talaj
réteg alatt korrodálódott kioldási nagyformái, ahogy 
ezt az egyéni dolináknál is láthattuk. Hogy mégis 
töbörsorok keletkeztek, ennek az az oka, hogy 
karsztplatóinkon már a töbörképződési karsztos 
periódusokat megelőzően létrejöttek lepusztulási 
formakincsek, elsősorban eróziós patakvölgyek, 
amelyek később, a normális felszíndegradáció in
aktív időszakaiban (a karsztos denudációs fázisok
ban) már meghatározhatóan előrejelezték (prefor
málták) az intenzív mészoldási mikrokörzetek terü
leti elrendezését. A régi völgytengelyeknek ez a 
preformációs szerepe elsősorban azon keresztül 
érvényesülhetett, hogy a völgyoldalakból részben a 
derázió, részben lejtőleöblítések hatására a talaj 
lehúzódott a völgyfenékre, s ez ott vastagabb szel
vényben összehalmozódva, biogén szénsavtartalmá
val agresszívvé tette a karsztba beszivárgó csapadék
vizet.

Azokon a karsztfennsíkjainkon, ahol töbörsorok 
és egyedi, tehát sorozatba nem tartozó dolinák 
vegyesen is előfordulnak, jól megfigyelhető, hogy a 
sordinák mindig mélyebb szinthelyzetben feksze
nek a dolinafüzérbe nem zartozó egyedi dolináknál. 
Egyébként többnyire nagyobbak és fejlettebbek is 
azoknál.

5. Karsztszedimentációs jelenségcsoportok
A magyarországi karsztok bővelkednek karszt- 

szedimentumokban, elsősorban különböző forrás
mészkövekben és barlangi cseppkőképződmények
ben. Ezeknek a karsztvizekből kivált mészüledékek- 
nek a gyakorisága és az egységnyi karsztterülethez 
viszonyított tömege (fajlagos mésztufatömeg) meg
haladja az Alpok mészkőkarsztjaiét, de a dinári 
karsztokét is.

Ez a jelenség lehet első pillanatban meglepő, 
azonban mégis törvényszerű. Azzal áll oki összefüg
gésben, hogy egyrészt a magyarországi karsztok 
viszonylag alacsony tengerszint feletti magasságúak 
( 1 0 0 0  m alatt), s emiatt felszínük talaj- és léghőmér
séklete meghaladja az alpi karsztok beszivárgási 
térségeinek évi középhőmérsékletét (meleg karsz
tok), másrészt pedig — szemben a még melegebb 
mediterrán karsztokkal nyáron, illetve a teljes 
vegetációs időn át csapadékosak. Ezek a körülmé
nyek együttvéve nagyon kedveznek a lomboserdős 
(főleg cseres-tölgyes) vegetáció létfeltételeinek, vagy
is a hazai karsztok természetes állapotára a sűrű 
beerdősültség, az azzal járó kőzetfelszíni bioaktiv 
talajkeletkezés jellemző. Ennek következményeként

a karsztba jutó csapadék eredetű vizek magas szén
savtartalommal rendelkeznek, nagy a mészoldási 
agresszivitásuk. Más szóval ez azt jelenti, hogy a hő 
és a csapadék egyidejű biztosítottsága a magyarorszá
gi karsztkorróziót hatékonyabbá teszi mind az alpi 
karsztdinamikáénál (ahol a vegetációs időszakban 
elsősorban csak a csapadék optimális), mind pedig 
a mediterrán karsztdinamikáénál (ahol a tenyészidő 
csapadéka gyakran kielégítetlen).

Hogy a forrás-mészkő (mésztufa) kiválása és a 
forrásvölgyben való tömeges felhalmozódása milyen 
egyértelműen összefügg a karsztot borító vegetáció 
minőségével, legszebben azok a mésztufa előfordu
lásaink bizonyítják, ahol a karsztos táplálóterület 
felszínén bekövetkezett antropogén növény- és 
talajdegradációt követően megszűnt a karsztforrás 
mészülepítése. Ilyen — a korábbi kémiai jellegükhöz 
képest jelentősen kilágyult vizű — karsztforrásunk 
Például az Inotai-forrás, ahol a gyűjtőterület teljesen 
elkopárosodott, vagy ilyen a Bükk-hegységi Garad- 
na-forrás, de a jósvafői Jósva-forrás is. Karsztos 
vízgyűjtő felszíneiknek korábbi természetes idő
szakában ezek a vizek mind erősen mésztufalerakó 
jellegűek voltak, s forrásvölgyükben tetemes tömegű 
mésztufadombokat is építettek. Ma azonban már 
szünetel a mederágyi mészülepítés.

A Magyarországon előforduló hidegvizi mésztufa 
felhalmozódások közül mindenképpen a lillafüredi 
mésztufadomb a legérdekesebb karsztmorfológiai 
szempontból, mivel ennek a mésztufatömegnek a 
belsejében egy prímér mésztufabarlangot (Forrás
barlang. régi nevén Anna-barlang) találunk. A bar
lang, amelynek kisebb-nagyobb természetes termeit, 
folyosóit helyenként mesterséges tárnavágatokkal 
bővítették és kapcsolták egységes járattá, a kőzet
képződéssel egyidejűleg (szingenetikusan) keletke
zett barlangok egyik sajátos példája.

A mésztufában a karsztpatakok vízeséseinél tér" 
mészetesen máshol is szoktak kisebb-nagyobb üre' 
gek keletkezni, azonban Lillafüreden egy sajátos 
domborzati és hidrográfiai konfiguráció miatt az 
átlagosnál sokkal nagyobb fokú üregesedéssel rakó
dott le a mésztufa. Ez a helyzet végső soron arra 
vezethető vissza, hogy a mészülepítő Szinva-patak 
jelentős lépcsőmagasságú függővölgyként torkollik 
bele a Garadna-patakba, s a torkolatnál fejlődő 
vízeséses ülepítésű mésztufadomb lábát a Garadna 
eróziója folyton alámosta. Emiatt a lillafüredi 
mésztufadomb nem tudott normálisan, domború lej
tőháttal növekedni, hanem az állandó alámosás 
még a függőlegesnél is „meredekebb” , áthajló hom
lokzatú mésztufaplatót képezett, s ennek előrenyúló 
ereszeiről pergett alá a karsztvíz (7. ábra). A lezu
hanó és kavargó víz evorziója természetesen még

15. fotó. Dolinasor az Aggteleki
karsztvidéken, az Aggtelek és Jósva- 
fő  közötti autóút mentén.



7. ábra. Tömbszelvény a kőzetképződés közben keletkezett Forrás- (Anna-, Petőfi-) barlangot is magába rejtő 
lillafüredi mésztufadombról, amelynek előredagadó tömegét a Szinva karsztos vízesései építették, miközben 
homlokzati talpát a Garadna-patak eróziója folyton alámosta. (A nyíl a mésztufadombra mutat).

jobban alávájta a tufadomb homlokának anélkül is 
túlhajló falát. Az egyre előrébb nyomuló boltozó- 
dások pereméről hosszú szakádként lecsüngő vízi
növények gyökerei, a rájuk települt mohák, a patak 
által odasodort és a vízesés küszöbénél fennakadt 
füvek, és más növényi szálak pedig a rajtuk alá- 
csorgó vízben elmeszesedtek. Az újabb és újabb el- 
meszesedett növényfüggönyök olykor összenőttek a 
vízesések alsó medencéjének peremein kivált mész- 
tufagátacskákkal és hol itt, hol ott elzártak a kül
világtól egy-egy újabb térdarabot. Vagyis a Szinva 
a vízeséseivel és a benne lógó elmeszesedett növény
függönyök generációiból halmozta össze egész 
mésztufadombját Lillafüreden, miközben a víz 
önmaga alá emelt boltozatokat.

6. Eróziós karsztvölgyek 
és barlangrendszerek

Magyarország középhegységi típusú karsztjaiban 
érdekes patakeróziós eredetű felszíni karsztvölgyek 
bőven előfordulnak, bár ezek morfológiailag egyet
len esetben sem fejlődtek az igazán nagyméretű 
karsztos kanyon kategóriájáig. Még a térképi megje
lölésben szurdoknak nevezett ,,Remete-hegyi-szur- 
dok” is inkább csak nyílt V-szelvényű, felső szaka
szú sziklás patakvölgyként tárul elénk. S bár néme
lyik karsztvölgynek kisebb szakaszán a függőle
gest is megközelítő sziklaoldalak vannak (vértesi

Mária-szakadék, bakonyi Kerteskői-szurdok és a 
bodajki Gaja-szurdok, a Bükk hegységben a Csúnya
völgy, a Felsőtárkányi-sziklaszoros, a Csondró- 
völgy, Hámornál pedig a Szinva-völgy, Veszprémnél 
a Séd-völgy és a többi, ezek — akárcsak euró
pai mércével mérve is — valójában mégsem impo
záns karsztszurdokok. Hazánkban az eróziós karszt
jelenségek igazán dinamikusan csak a föld alatt pro
dukáltak jelentős méretű, rejtett völgyhálózatokat.

Hangsúlyozottan rá kell ugyanis mutatnunk, 
hogy a nagy patakos barlangokat nem a barlangot 
magába záró mészkőtömegbe helyben beszivárgott 
vizek hozták létre, hanem a barlangi vízfolyást 
távolabbról tápláló, vagy csak időszakosan meg
árasztó — nem karsztos kőzettani felépítésű szomszé
dos vízgyűjtőfelszínekről érkezett - — exogén patakok 
hordalékeróziója. Valójában tehát a klasszikus bar
langrendszereink genetikusán nem a mészkő oldás
produktumai, hanem a felszínen völgybevágódást 
eredményező meder mély ülési folyamat speciális fel
színalatti megjelenési formái. Magyarországon vala
mennyi kiterjedt nagy karsztbarlang boltozott eró
ziós földalatti patakvölgy (aktív vagy inaktív peri
ódusban), amelyek felszíni völgy képződményekből 
indulnak, és a barlang után felszíni völgyképződmé
nyekben folytatódnak tovább. Az ilyen barlangokhoz 
kapcsolódó víznyelők (ponorok) és források sem 
mások, mint a felszíni és felszín alatti vó'fey-szakaszok 
váltópontjai.
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G E N E T IC  T Y P E S  
O F  T H E  H U N G Á R IÁ N  KA R ST

This paper was in full published in English in the 
Spedál Issue 1977 of “ Karszt és Barlang” (Karst 
ad Cave) on the occasion of the 7th International 
Speleological Congress.

rEHETHHECKME THnbl BEHTEPCKIIX 
KAPCTOB

B paöoTe paccMaipHBaeTCíi pa3noo6pa3ne cjjopM 
pejibecfra BenrepcKnx KapCTOBbix panonoB no rene- 
THnecKHM rpynnaM. Flpn 3tom xapaKTepmyioTCH 
BatfíHeHinne (|)a3bi 3aKapcTOBannH (HHacneMejioBaa, 
n o 3 z u ie T p e T H 4 H a J i ,  n j ie H C T o n e H O B a a )  h  B b ia B J u n o T c a  
HX MOp(j)OJIOrHHeCKHe xapaKTepHCTHKH.

rionHepKHBaeTca ocoőenHO BaacnaH po.ib  tckto- 
HHnecKoro KOHTpojia KapcTOBoro (})opMoo6pa30- 
BanHH b npeaejiax omejibHbix KapcTOBbix paftoHOB 
CTpaHbi, npiineM aBTop CTaTbH >Ka3biBaeT na to , 
4to Ha TeppHTopHH BeHrpHH rHnpoTepMajibHaa 
^e«TenbHocTb, cBínaHHaa c tcktohh3m om , txnnana  
oflHy H3 HaHÖojiee HHTepexHbix rpynn Ha3eMHbix 
h nofl3eMHbix rH^poTepMa/ibHbix npoflBJieHHií b 
EBpone. O coöeiíH o őpocaeTca b rjia3a HBjieHHe 
3aKapCTBaHHH TeppHTopHH pa3BHTHH flOJIOMHTOB 
b GynaHCKHx ropax n o #  neíícTBHeM mapoTepM  
(nbuiHCTOCTb aojiomhtob, cjiopMHpoBanHe rep- 
MaJibHbix nem ep h T.a.). B paöoTe T aoce ocy- 
mecTBJiaeTCfl aHaJirc pa3JW4Hbix rpynn tj)opM, 
oöycjioBJieHHbix H3MeHeHHHMn TeMnepaTypbi h 
XHMH4eCKOrO COCTaBa BO,abI TepMa-lbHblX HCT04- 
hhkob paccMaTpnBaeMoro paiiOHa.

A btop CTaTbH Taxwe neTanbHO paccMaTpuBaeT 
npoŐJieMbi őopböbi c npuTOKaMH Bon b ropHbie 
BbipaőoTKH yrojibnbix maxT, naxonaiHHxca b 
KapCTOBblX CTpaTHrpa4)H4eCKHX yCJIOBHflX h bo- 
npocbi KapcTOBbix kojijicktopob yrjieBonopoaoB. 
BbiztejunoTca aBa rnaBHbix Tnna BeHrepcKHX xapc- 
to b: amejieKCHH THn, xapaKTepn3yK>mHHca npo- 
«BJieHHHMH Tpex (|)a3 HHTeHCHBHOrO 3aKapCTOBaHH4 
h 3a^ynaHCKHií THn, oŐHapymiBaíomHH Menee 
Bbipa^KCHHbie, 4aCTH4Hbie npOHBJieHHH KapCTOBblX 
npoueccoB , oőycjioBJieinibie nocneMejiOBbiM nepe- 
KpblTHeM paHOHa pa3BHTHH KapCTOBblX ílBJieHHH. 
3po3HOHHbie KapCTOBbie nem epbi, xapaKTepinyio- 
ntHeca KOHTypoM ocHOBaHHa, HanoMHuaiomHM Ha 
noBepxHocTHbie pe4Hbie aojihhm , HaHŐojiee Ha- 
rjia/tHO npeACTaBJieHbi Ha CeBepo-EopmoacKOM  
KapcTe.
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