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Dr. Cholnoky Jenő

BUDAPEST, A LEGÉRDEKESEBB BARLANGOK VÁROSA

(Posztumusz tanulmány)
A fenti című tanulmány kézirata Cholnoky Jenő professzor irodalmi hagyatékából került elő, melyet özvegye, 

Cholnokyné Vadas Jolán — nem sokkal halála előtt — a szervezés alatt álló Magyar Földrajzi Múzeumnak 
adományozott. Ez az írás — tudomásunk szerint — sehol nem jelent meg, nem szerepel Cholnoky saját össze- 
állítású irodalomjegyzékében sem. A kéziratos fogalmazvány valószínűleg 1944-ben készült, Cholnoky fel
tehetően a Magyar Barlangkutató Társulat soron következő ülésén kívánta felolvasni, s utána a Barlangvilágban 
jelent volna meg nyomtatásban. A háború vihara azonban elsodorta a Társulatot, és megszűnt a Barlangvilág is.

Az alábbi cikk tehát közel négy évtizeddel ezelőtt íródott. A tudományok mai rohamos fejlődése korában 
négy évtized igen hosszú idő, s ezalatt a budai barlangok tudományos és feltáró kutatásában is jelentős új ered
mények születtek. Cholnoky mély tudását és zseniális előrelátását bizonyítja, hogy megállapításainak többsége 
ma is elfogadható, sőt számos kitétele — például a budapesti barlangok fokozottabb kutatásának és védelmének 
szükségessége — napjainkban különösen időszerű. Ezért a Karszt és Barlang szerkesztősége megtisztelő köte
lességnek tesz eleget, amikor négy évtized múltával közreadja Cholnoky Jenő hátrahagyott írását.

A nagy tudósunk iránti tiszteletből az eredeti szövegen semmit nem változtattunk, meghagytuk az akkori 
elnevezéseket és írásmódot is. Cholnoky Jenő írása kitűnő példa arra, hogy bonyolult tudományos ismereteket 
miként lehet egyszerű szavakkal, magyarosan előadni. (Szerkesztő.)

A Magyarhoni Földtani Társulat 1936. nov. 11-én 
tartott szakülésén Kadic Ottokár dr. „Budapest 
a barlangok városa” címen igen tartalmas előadást 
tartott. Elmondta a székesfővárosi barlangokról 
mindazt, amit ezekről tudnunk kell, s különösen 
élénken ecsetelte a barlangok fölfedezésének és fel
tárásának történetét.

A budai barlangokról a leírások alapján már el 
lehet mondani, hogy nem közönséges barlangok, 
hanem mindegyik úgy szólván kivételes, egyedülálló 
jelenség. Ezt különösen akkor vesszük észre, ha a 
barlangoknak a felszíni formákkal, tehát a földrajzi 
morfológiával való összefüggését tanulmányozzuk. 
Ezért adtam ennek az előadásomnak azt a címet, 
hogy Budapest a legérdekesebb barlangok városa. 
Ennek a címnek igazolását kísérlem meg itt, s ezzel 
mintegy kiegészítem Kadic Ottokár dr. nevezetes 
előadását.

Egy kis földtan

Budapest a Dunazug-hegység legjobban össze
darabolt csoportjának, a Budai-hegységnek keleti 
szélén fekszik. Az a terraszos síkság, amelyen Pest 
fekszik, még nem az Alföld síkságának része, hanem 
annak a hatalmas völgynek a lapálya, amelyet 
a Duna vágott bele a hajdani pannóniai fennsíkba. 
Ennek a fennsíknak maradványa a Gödöllői- 
halomvidék és a Svábhegy* teteje.

A Dunába jobbról belefolyó patakok völgyei 
a hajdani fennsíkot feldarabolták, s a fennsík alap

• A Szabadság-hegy régi elnevezése a XVIII. századtól 1945-ig.
( Szerk.)

jául szolgáló kőzetek napvilágra bukkantak. Rend
kívül erősen összetöredezett röghegység került elő. 
Olyan alaposan, részletesen összetöredezett hegy
vidék ez, amilyennek párját kell keresni. Nem is 
lehetett eddig minden részletében pontosan meg
állapítani a töréseket és vetődéseket. Meg kell csak 
nézni a Rózsadombra felvivő utak oldalán a budai 
márga feltárásait, hogy lássuk azt a temérdek, apró 
el vetődést, hasadást és görbülést, amit a vékony 
márgarétegeknek kellett elszenvedniök.

Kétségtelen, hogy a Budai-hegység legrégibb 
kőzete az a dolomit, amiből a Csíki-hegyek, a buda
örsi Kálvária-hegy meg a Nagy-Szénás épült föl. 
Ez a dolomit még a közép triász úgynevezett ladini 
emeletéhez tartozik, tehát fiatalabb, mint a Balaton- 
felvidék úgynevezett megyehegyi dolomitja, mert 
az a közép triász legalsó szintjébe való. A Csíki
hegyek dolomitjánál még fiatalabb az a dolomit, 
amiből a többi budai dolomit hegyünk van, tehát 
a Szent Gellért-hegy, Sas-hegy, Mátyás-hegy 
és a Hármashatár-hegy egyes részei. Ez a dolomit 
már a felső triász karni emeletéhez tartozik, s általá
ban fődolomitnak szoktuk nevezni. Ez a kőzet 
barlangképződésre csak igen kis mértékben alkal
mas, mert a dolomit csak nagyon nehezen oldódik 
a vízben, még a dúsan szénsavas víz sem képes kellő 
mértékben oldani.

Igaz, hogy a dolomit sem mállik el, nincsen kép
lékeny málladéka, de mivel a réseket, hasadékokat 
a víz nem tudja tágítani, azért azok lassankint 
mégis megtelnek porral, a könnyen porló dolomit 
porával s a szélhordta porral, tehát karsztos jelensé
gek csak igen kis mértékben képződnek rajta. 
A dolomitnak azonban nem lévén málladéka,
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fuj. h i t

azért felszíne rendesen kopár, a szél elhord róla 
mindent, s a növények alig-alig tudnak megkapasz
kodni rajta, úgy, hogy például valami növénymag 
a hasadékba kerül, ott kicsirázik s gyökereit 
a hasadékot kitöltő porba, növényi hulladékba 
bocsátja bele, s így valahogyan eltengődik, sőt 
esetleg még megvédelmezi a dolomitra hulló port 
a szél ellen, s valami csekély, nehány ujjnyi termő
föld is képződhet rajta. De ez bizony rendesen 
silány, úgyhogy a dolomit csupasz, szélmarta szik
lák alakjában szokott környezete fölé emelkedni, 
mert hisz sokkal nehezebben pusztul, mint a mállé- 
kony, normális kőzetek. Ez az oka annak, hogy 
a dél-tiroli dolomithegyek 3000 méter magas kő
szálai olyan csodásán kiemelkednek környeze
tükből.

A Budai-hegységben is van néhány ilyen dolomit 
kőszál, de természetesen csak törpék a dél-tiroli 
óriásokhoz képest. Ilyen a Solymári-fal, a Jenői- 
torony stb. De ez a tünemény az oka annak, hogy 
hegységünkben a dolomithegyek szirtesen, szép 
sziklarészletekkel ékesítve emelkednek ki a kör
nyezetből. A dolomitra ugyanis némely helyen nem 
a triász legfelső mészkőrétegei települtek, hanem 
még fiatalabb eocén és oligocén kori rétegek, 
s ezek sokkal gyorsabban pusztulnak, mint a do
lomit.

A legfelső triász kori réteg, az úgynevezett 
Dachstein-mészkő a Budai-hegységben szintén elő
fordul egyes rögökben. Éppen ebből van a hegy
vidék legmagasabb orma, a helytelenül János- 
hegynek nevezett Pozsony-hegy. De ez csak kis 
darab. Sokkal nagyobb darab az, amely a Nagy- 
Hárs-hegynek meg a Kis-Hárs-hegynek fő tömege.

Az oligocén kori hárshegyi homokkő ezeket a hegye
ket csak oldalaikon takarja. Ez a mészkő nagyon 
tiszta, vastagpados és azért barlangképződésre 
nagyon alkalmas. Ebben van a nevezetes Báthory- 
barlang a Nagy-Hárs-hegyen.

Tudjuk, hogy ebben a nem nagy kiterjedésű, 
közel vízszintesen elnyúló barlangban remetéskedett 
Báthory László, pálosrendi szerzetes a buda-szent- 
lőrinci kolostorból, 1437—1456 közt. Itt írta meg 
néhány szentnek az életrajzát, és itt fordította le 
a biblia egy részét magyarra. A fordítás megvolt, 
de később elveszett. Nem sokat tudunk róla. A bar
langba most néhány lépcsőn kell lemenni, de úgy 
látszik, azelőtt veszedelmes volt a lejárat, vagy 
pedig kétes egyének ütötték föl benne tanyájukat, 
azért hatóságilag eltömték. Csak Szabó József, 
egyetemünk geológia-tanára fedezte újra fel, s úgy 
tudom, most megtekinthető.

Szent Iván-barlang
A Budai-hegységből teljesen hiányoznak a jura 

és kréta korszak üledékei. A legfelső triász rétegekre 
azonnal a geológiai újkor legelejéről, az eocén kor
szakból származó rétegek települnek. Ezek közül, 
az úgynevezett paleocén kori, szárazföldi eredetű 
rétegek a legidősebbek, s ezekben vannak a pilis- 
szentiváni, solymári barnaszénrétegek, de ezek most 
nem érdekelnek bennünket. Annál fontosabb az 
eocén mészkő, mert ez barlangképződésre már 
nagyon alkalmas, bár nem olyan tiszta és nem 
olyan vastagpados, mint a Dachstein-mészkő.

Az eocén mészkőnél valamicskével fiatalabb 
az a mészkő-konglomerátum, amely a Gellért-hegy
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déli lejtőjének egy részét takarja, s a hegy Dunára 
néző, meredek sziklás oldalán is könnyen felismer
hető. Ebben képződött a Szent Iván-barlang, 
az a hatalmas nagy odú, amely a hegy délnyugati 
fokán, a Ferenc József híd budai feljárója fölött 
ma kápolnává van átalakítva.

A barlang talpa igen érdekes abráziós szinlőn van. 
Az eocén tenger hatalmas hullámverése érte itt 
a dolomitszirtet, s széles szinlőt mart ki rajta. Ezen 
két kavicsturzás metszete is látszik, szinte elénk 
varázsolja az akkori, néhány millió éves tenger
partot. A konglomerátum a hullámok munkájával 
keletkezett. A barlang nem volt mély, de mindenféle 
nyomorult szokott meghúzódni benne szükség ese
tén, azért nagyon tisztátalan, kellemetlen látvány 
volt. Ma gyönyörűen átalakítva, igen érdekes látni
való. A barlang végéről folyosót törtek át a sziklák
hoz tapadó pálosrendi-kolostor felé. A barlang 
cseppkövei mesterségesek, általában művészien bar- 
langosították a dísztelen üreget.

Meg kell jegyeznem, hogy a Pest név semmiesetre 
sem származott ebből a jelentéktelen üregtől, még 
ha a pest szó az ószláv nyelvben kemencét, barlan
got is jelent. Kétségtelen, hogy a mészégető kemen
cékről kapta a Pest nevet. Majd erről még szó lesz.

Az eocén mészkövekben vannak legnagyobb bar
langjaink. Az eocén rétegekre települt oligocén réte
gek karsztosodásra nem alkalmasak. Legalul van 
a budai márga, fölötte a kiscelli agyag és a vele 
egyidős hárshegyi homokkő. Egyik sem alkalmas 
barlangképződésre. Miocén kori mészkőrétegek 
vannak a Tétényi-fennsíkon, de ezek sem olyan 
tömör, tiszta mészkövek, hogy alkalmasak volnának 
karsztosodásra. Ezekben csak mesterséges barlang- 
lakások vannak. Ezek is nagyon érdekesek, sajnos 
nincsenek még kellő részletességgel tanulmányozva 
és leírva, pedig nagyon érdemes volna. Budafok 
községnek nagy haszna volna belőle, ha valami ilyen 
típusos barlanglakást megváltana, s azt múzeálisan 
rendezné be, esetleg például a dunai halászat eszkö
zeinek stb. bemutatásával. Vonzó, idegenforgalmi 
látványosság volna, s esetleg egy ilyen érdekes bar
langlakást megmentenénk a végleges pusztulás előtt.

Még fiatalabb mészkő az édesvizi mészkő, vagy 
travertino fővárosunk területén, s ebben van a világ 
egyik természeti csodája, a várhegyi barlangok 
bámulatos csoportja.

Pál völgyi-barlang
Legnagyobb barlangunk kétségkívül a Pálvölgyi- 

barlang. A geológiai irodalomban egyes helyeken 
az egész barlangot Lóczy-barlangnak nevezik, bol
dogult mesteremről, idősb Lóczy Lajosról, a világ
hírű geológusról, ázsiai fölfedező utazóról és a Bala
ton tudományos tanulmányozásának világhírű 
vezéréről. Nem jó volna-e ezt a nevet általános el- 
terjedésűvé tenni, s így megörökíteni ennek a szel
lemóriásnak emlékezetét ?

A Pálvölgyi-barlang az eocén kori nummulites 
mészkőben van, s keletkezésének története megint 
kiemeli a rendes barlangok sorából. Abban az idő
ben ugyanis, amikor a Duna völgye még nem volt

2. ábra. Részlet a Pál völgyi-barlangból: tágas hasa
dé kfolyosó a Guszti-Noszogatótól nézve az Inczelógó 
felé , északkeleti irányba (Cholnoky Jenő tusrajza 
1920. jún. 29-én)

annyira bevágódva, mint ma, hanem a Duna völgyé
nek feneke még a Rózsadomb tetejének felszínében 
volt, akkor a Szép-völgy és ennek felső része, a Pál- 
völgy természetesen még nem voltak bevágódva. Kö
rülbelül a pliocén korszak végén lehetett ilyen a hely
zet. A széles Duna-völgy átereszének széle akkor kö
zel lehetett a mai Pálvölgyi-barlang helyéhez, de a 
völgyfenék alatt vizet át nem eresztő agyag- és márga- 
rétegek voltak. Ezek kényszerítették a melegforráso
kat a Pálvölgyi-barlang mai helyén, az eocén 
mészkövön át feltörni. A Rózsadomb tetején 
és lejtőin is feltört a melegvíz és travertinót rakott le.

A Pálvölgyi-barlang még nem volt meg. Azon 
a helyen melegvíz tört föl a még barlangokkal át 
nem lyuggatott mészkőtömeg repedésein át. A bar
langban ma szépen látszanak a néhány deciméter 
széles, hófehér travertino lerakodások a kitágult 
repedésekben. Némelyek szerint ez a finom traver-
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3. ábra. Az Ötösök folyosója a Pálvölgy i-bar lángban, 
északnyugat felé nézve (Cholnoky Jenő tusrajza 
1920. jún. 29-én)

tino-iszap gejzírek lerakodása volna. Ez nagyon 
indokolatlan feltevés, mert akkor először is a fel
színen kemény, hidrokvarcitokkal átjárt gejzír- 
krátereket kellene találnunk, mint Tihanyban. 
Másodszor pedig gejzírkürtőket, vertikális, csőszerű 
üregeket kellett volna találnunk, mint amilyeneket 
igen szépen láttam a Yellowstone Parkban, a Yel- 
lowstone-folyó kanyonjainak falán. Ilyeneket itt 
egyáltalában nem találtunk. Harmadszor pedig 
abban az esetben a repedéseket nem melegvízi 
travertino, hanem könnyen felismerhető gejzírit

töltené meg. Közönséges melegforrások voltak itt, 
de a travertino nem mindenhol maradt meg. 
A Törökvész-dűlőn és a Rózsadomb más helyein 
nagy mennyiségben lehet travertinót találni.

A Duna bevágódásával együtt bevágódott a Szép
völgy is, a melegforrások a Pálvölgyi-barlang vidé
kéről eltűntek, s a melegvíz máshol fakadt föl, ahol 
könnyebb utat talált. A folyó bevágódása megszűnt 
a budai Vár-hegy szintjének magasságában, és ezen 
a szinten a folyó sokáig tartózkodott, hatalmasan 
kiszélesítvén völgyét. Az új, mondjuk ópleisztocén 
völgyfenék szélén törtek elő a melegforrások. Be
takarta a travertino a Vár-hegyet és az akkor még 
vele összefüggő Nap-hegyet, meg a Gellért-hegy 
alacsonyabb hátát arra a „Búsuló juhász” vendéglő 
felé. De betakarta a Mátyás-hegy keleti lábánál 
elterülő, akkori völgysíkot is. Ennek maradványa 
a kiscelli párkánysík Óbuda és a Holzspach-féle 
téglagyár fölött. Ott nagyszerűen látni a Duna 
kavicsos, homokos hordalékát a travertinóval együtt.

A Pálvölgyi-barlangnál most megfordult a hidrog- 
ráfia, mert a Szép-völgy is, a Dunával együtt be
vágódott. A víz most eltűnt a mészkő repedéseiben, 
s egyesült a talajvízzel. De mivel itt a víz eltűnt több 
víznyelő barlangban is, a völgybevágódás meg- 
lassúdott, s a Szép-völgy szárazon maradt. Valóban, 
a Zöldmái és a Mátyás-hegy közt a régi völgyfenók- 
nek hatalmas darabja maradt meg.

A mai állapotot az /. ábra mutatja. Óbuda és Új
lak nagy része azon a széles, nagy, folyami terraszon 
fekszik, amelyet városi terrasznak nevezünk, 
s amelyet a Duna legmagasabb árvize sem önt már el. 
Már a Kr. u. első évszázadokban is biztosan épí
tették rá a mai Óbuda helyére a római castrumot 
és polgárvárost. A városi terrasz fölött szépen fel
ismerhető az úgynevezett fellegvári terrasz, különö
sen az Óbuda fölött emelkedő kiscelli párkánysík
ban. Ennek a terrasznak peremén áll a volt kiscelli 
kolostor. Ez a fellegvári terrasz-szint messze beterjed 
a Szép-völgybe és a Pál-völgybe, s csak két kisebb 
völgyecske barázdálja. Látszik rajtuk, hogy egészen 
fiatal képződmények, különösen a Mátyás-hegy 
lábánál elhúzódó, keskeny, mély, árokszerű völgy. 
Egészen különös látvány, hogy a tekintélyes, nagy 
vízgyűjtő medencéből a Mátyás-hegy, Zöldmái 
és Csatárka közt nem folyik ki állandó patak. 
Csak záporvizek zúdulnak le nagy ritkán.

Ha a Pálvölgyi-barlang és a szomszédos, kisebb 
barlangok nem nyelték volna el a csapadékvíz leg
nagyobb részét, akkor itt már csak nyomokban, 
kis maradványokban ismernők föl a fellegvári ter- 
raszt. Most azonban tekintélyes nagy síkság van itt, 
persze a patakkal együtt lejt a Duna felé, de kétség
telenül a fellegvári terrasz szintjéhez hozzátartozó 
felülettel van dolgunk. Amikor először láttam ezt 
a széles, nagy felszínt az oldalvölgy fenekén, de ma
gasan a Duna mai ártere fölött, eleinte értelmetlenül 
álltam a különös látvány előtt. Az oldalvölgy függ 
a Duna fölött! A függővölgy glaciális teknővölgyek 
esetében mindennapos dolog, de itt ez teljesen 
érthetetlen.

Csak amikor megláttam a Pálvölgyi-barlangot, 
s Kadic Ottokár kedves barátom és még néhány
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derék barlangkutató kíséretében megismertem a cso
dás üreget, akkor tisztázódott a kérdés igen hamar. 
Kadic Ottokár gondosan felmérte a barlangot, tér
képet és metszeteket készített róla, s ezek alapján 
könnyű belátni, hogy itt nem vízszintesen mozgó 
vízzel, nem földalatti folyóval van dolgunk, hanem 
nagyszerű víznyelő barlanggal, óriási zsombollyal, 
amely ismeretlen, földalatti vízfolyáshoz szállította 
le a vizet. Persze egyes helyeken horizontális irány
ban is mozgott a víz, de a fő mozgás lefelé irányult, 
s így keletkeztek azok az infernális mély, kitágult 
hasadékok, amelyekről csak gyenge fogalmat nyújt
hat a 2. és 3. ábránk.

Ezek az óriási, keskeny, függőleges üregek mind 
a kőzet eredeti repedéseinek irányában nyúlnak el, 
amint a barlang térképe mutatja. A legmélyebb hely 
a barlang bejárata alatt 40 méter mélységben van, 
az üregek, hasadékok pedig fölfelé még vagy 10 mé
ter magasra nyúlnak föl, úgy, hogy a víznyelő üreg
rendszer eddig feltárt mélységét mintegy 50 méterre 
tehetjük. Egyes üregek folytatását nem lehet követni, 
mert hatalmas omlások tömték el, mutatva, hogy 
a víz néha nagy tömegben omlott le felülről, s ter
mészetesen nagy nyomás alatt túlságosan kitágította 
az üreg alsó részét, s a mennyezet óriási darabjai 
csúsztak bele a hasadékszerű üregbe. Ilyen részletet 
mutat a 4. ábra.

Szemlőhegyi-barlang
A Pálvölgyi-barlang közelében még több víz

nyelőbarlang is van. A kőbánya nyugati sarkában 
van a Látóhegyi-barlang, alatta a Kőbánya-barlang, 
a kőbánya északnyugati oldalán a Pálvölgyi-szikla- 
iireg, északkeleti oldalában a Szépvölgyi-barlang stb.

Amikor még a melegvíz a Pálvölgyi-barlang 
vidékén feltört, akkor a Szemlő-hegyen is barlang 
képződött, olyan sekély mélységben a felszín alatt, 
hogy ma például a barlang egyik helyén a mennye
zetről fagyökerek függnek le. Ez a barlang, az érde
kes Szemlőhegyi-barlang éppen a talajvíz vagy karszt
víz ingadozásának akkori szintjében keletkezett. 
Valószínűleg az akkori Duna alacsony vízállása 
idején a barlang normálisan fejlődött, de magas 
vízállás idején a meleg talajvíz felduzzadt és elöntötte 
a barlang alsóbb részeit. Ilyenkor igen érdekes 
vésés vagy kelvirág formájú travertino, ez esetben 
aragonit kivirágzások keletkeztek. A barlang tanul
mányozói szerint ugyanis a barlangüregekben hatá
rozott, vízszintes szint határolja el az ilyenféle 
képződményeket fölfelé.

Ilyen esetet sem ismerünk sehol máshol a világon! 
Olyan unikum ez megint, amit valóságos csodának 
kell minősítenünk, azért ezt a barlangot a legna
gyobb gonddal kellene megőriznünk és a szebb 
képződményeket üveg alá kellene rejtenünk, hogy 
el ne pusztuljanak.

Ez a Szemlőhegyi-barlang csak akkor fejlődhe
tett, amikor még az eredeti pliocén felszín nagy 
darabja megvolt, s elég víz gyűlhetett össze, hogy 
barlangot mosson ki. A Szemlő-hegy teteje az 
eredeti felszínnek magasabb része volt, mint a Pál
völgyi-barlang fölött levő felszín, azért képződhetett

4. ábra. Beomlott hasadék a Pálvölgyi-barlángban 
(Cholnoky Jenő tusrajza 1920. jún. 29-én)

itt barlang akkor, amikor a Pál-völgyben még feltört 
a melegvíz. De a szintkülönbség nem nagy, s a 
Szemlőhegyi-barlang lassankint olyan mélyen ki
mosódott, hogy a karsztvíz árvize elönthette. Ké
sőbb azonban a térszín annyira lepusztult, hogy a 
barlangba nem juthatott elég víz a továbbfejlesz
tésre, s a barlang fejlődése megszűnt. Szerencsére 
cseppkövek nemigen képződhettek, mert nagyon 
kevés a mészkő a barlang mennyezete fölött, sőt 
nagy darabot vizet nehezen áteresztő márga fed be, 
ezért nem csepeg a mennyezet, s kevés mész van 
oldva a mégis bejutó vízben.

A Szemlőhegyi-barlanggal egyidős a Ferenchegyi- 
barlang is, de úgy látszik, ebben nem tört föl a 
melegvíz, hisz jóval magasabban van, mint a Szemlő- 
hegyi.

A Vár-hegy üregei
A melegvíz feltörése hozta létre Budapest leg

érdekesebb barlangcsoportját, a várhegyi barlango
kat. Ezeknek eredetét csak azóta tudjuk megma
gyarázni, amióta ismerjük, hogy miképpen keletke
zik a cseppkő és a travertino. A várhegyi barlangok 
igen szabálytalan, rendetlen üregek, nincs ott át
menő folyosó, valami földalatti vízfolyásnak hosszú,
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5. ábra. A Vár-hegy és környezete (Cholnoky Jenő befejezetlen vázlata)

esetleg elágazó barlangrendszere, hanem különböző 
területű és magasságú üregek szeszélyes csoporto
sulása. A Vár-hegy vizet át nem eresztő oligocén 
márgából van. A dél felé lejtő márgarétegeken víz
szintes felszínt tarolt le az ópleisztocén Duna, mint
egy 40 m magasan a mai ártér szintje fölött. Ezt a 
síkságot beteregette kaviccsal és homokkal, s erre 
telepedett rá a mintegy 8—10 méter vastag traver- 
tino. Nem valami tiszta, kemény, fehér travertino 
ez, mint amilyent például a Törökvész-dűlőben 
bányásznak, hanem iszapos, homokos, durva kőzet, 
de kétségtelenül travertino.

Hogy hogyan keletkezhettek ezek az üregek és ez 
a travertino, azt ma már biztosan tudjuk. A lilla
füredi Anna-barlang tanulmányozása kezünkbe 
adta a kulcsot. A lillafüredi völgyön végigfutó 
hámori patak nagyszerű travertino tömegeket hal
mozott fel ott, ahol vízesésben kényszerült lezu
hanni. Tudjuk, hogy minden vízesés travertinót 
csap ki, azt is tudjuk, hogy miért. A vízesésben a víz 
gyorsuló mozgásban van, tehát belsejében húzás 
támad, s így a szénsavgáz molekulái könnyen ki
szabadulhatnak. Igen egyszerű kísérlettel meg
győződhetünk róla, hogy a szénsavgáz a folyadék 
gyorsuló mozgása esetén kiszabadul. Azt hiszem, 
mindenkinek volt már dolga szódavizes palackkal. 
Ha a palackból nem jön ki a víz, hiába nyomjuk le 
a nyelvét, az azt jelenti, hogy nincs elég szabad 
szénsavgáz a palackban, amely kinyomná a vizet. 
Akkor megrázzuk a palackot. A rázás következté
ben sok szénsav szabadul ki a vízből, s mindjárt 
kinyomja a palackból a benne maradt vizet. A rázás 
ugyanis gyorsuló mozgásokat, húzásokat, felület
növekedéseket okoz a vízben, tehát a szénsavgáz 
kiszabadulhat.

A vízesések vizéből is kiszabadul a szénsavgáz, 
az oldva tartott kalciumkarbonát egyszerű kalcium
karbonáttá redukálódik, s ezt a víz nem tudja oldva 
tartani, kicsapódik, mint travertino.

Tegyük föl, hogy a vízesés travertino-halmazának 
előrenyúlása közben valami összehordott növényi 
hulladékokra, fatörzsekre, tőzegszerű halmazokra 
borul reá. A korhadó növényzet igen sok szénsav
gázt produkál, tehát ott a víz szénsavgáz-tartalma 
nem fogyatkozik meg, tehát travertino sem keletke
zik. A travertino csak befedi a növényhulladék hal
mazt, de travertinóval nem hatja át. Később a tra
vertino lépcső előrenyomulása után a rendes talaj- 
vízáramlás a növényi korhadékot kimossa, s helyén 
szabálytalan üreg támad. A lillafüredi Anna-bar- 
langban az így keletkezett kis üregeknek egész soro
zatát kötötték össze, nagyon ügyesen, lemélyített, 
árokszerű folyosóval. És most bámulhatjuk az üre
gek csodálatos látványait. Különösen nagyszerűek 
a lefüggő, kövesedett növénygyökerek. Vannak 
köztük finom kőzsinórok, fürtösen egymáshoz tapa
dó gyökérszálak, hosszú, vastag, görbe, kövesedett 
fagyökerek stb.

Az ópleisztocén Duna széles völgysíkja kiterjedt 
a mai Vár-hegyen túl a Nap-hegyre és a Gellért
hegy nyugati, alacsonyabb részére is. A Gellért-hegy 
magasabb része ebből a felszínből szigetszerűen 
állhatott ki. A melegforrások ennek a felszínnek 
nyugati szélén törtek ki, a dolomit és mészkő repe
déseiből. A Gellért-hegy körül is előbukkantak, 
travertinójukat könnyű észrevenni a déli lejtő maga
sabb részein.

Az előtörő melegvíz tehát travertinót rakott le, 
köröskörül. Ezek a travertino-halmazok hatalmas, 
8—10 m magas lépcsőfok alakjában nyomultak
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6. ábra. A budai Várhegy keresztmetszete (Choltioky Jenő rajza)
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előre, kelet felé. A travertino-lépcsőről vízesésekkel 
zuhant le a víz, természetesen már kihűlve, úgyhogy 
nem aragonit, hanem csak mészkő csapódott ki. 
A lépcső sok ezer és ezer éven át nyomult előre, 
lassankint betakarva az egész nagy folyami árteret. 
De az ártéren dús növényzet virult, fák nőttek, vízi 
növények sűrű fonadéka lepte be a folyó levált 
kanyarulataiban, az úgynevezett morotvákban meg
maradt mélyebb vizeket. A travertino-képződés 
megakadt a korhadó növényhalmazokon, a szén
savat lehelő tőzeges halmazokon. Sőt még ilyen sem 
kellett mindig. A travertino párkányszerűen nyúlik 
előre, s ha elég szilárd, nagy üreg maradhat alatta. 
Később a túlságosan előrenyúlt darabok letörhet
nek s elsáncolják az üreget úgy, hogy az megmarad. 
Ahol ilyen travertino-képződés van ma is, ott az 
ilyenféle jelenségeknek temérdek változatát látjuk.

A előrenyomuló travertino-takaró befedte a folyó 
árteret egészen a mai Vár-hegyig. Megváltozott 
azonban a Duna szakaszjellege. Eddig mint közép
szakasz jellegű, hatalmas folyam szélesen kanyar
góit árterén. Most felsőszakasz jellegűvé változott, 
s újra bevágta völgyét. Vele együtt bevágódott az 
Ördögárok völgye is, elvágta a Vár-hegyet a Nap
hegytől és a Gellért-hegytől. A Vár-hegy és a Rózsa
domb összeköttetésénél nem lehetett travertino, 
amely a puha márgát védelmezte volna, azért onnan 
lepusztult a márga, és mélyedés támadt, a mai Vízi
város helyén.

A Nap-hegyről és a Gellért-hegyről a travertinót 
kibányászták, hogy mészkemencékben, mészpestek- 
ben meszet égessenek belőle. Ott a travertino sokkal 
tisztább lehetett, mint a Vár-hegyen, ez mentette 
meg a Vár-hegy travertino-takaróját, később pedig 
az, hogy a Vár-hegy egy Buda nevű hatalmas uraság 
tulajdona volt, s ő nem engedte meg ott a kőfejtést. 
Hisz az ő rezidenciájának tetején épült föl Mátyás 
király palotája, majd a mai királyi palota.

A Gellért-hegy nyugati, alacsonyabb részén, azon 
a tájon, ahol valami régi kálvária kőképe áll, ott 
lényképeztem a kilencvenes évek elején egy hatalmas 
travertino-sziklát ( ábra)*. Utolsó maradványa 
volt ez a hajdan nagy kiterjedésű travertino takaró
nak. Azóta, sajnos, ezt is szétrobbantották. De már

• Az említett fénykép nem került elő Cholnoky Jenő hagyatéká
ból. (Szerk.)

akkor is termédek nagy darabot lehetett látni a kerí
tésekben, a szomszédos épületek falaiban, vagy mint 
sarokköveket, kerékvetőket stb. Ezt az utolsó dara
bot meg kellett volna védelmezni az elpusztítás elől. 
A Nap-hegyen is látni kerítésekben, falakban még 
travertino-darabokat, de innen teljesen lebányászták 
a mészégetők.

A budai Vár-hegy tetejét elborító travertino sze
rencsére épen megmaradt, s így a hegy igen alkalmas 
volt középkori, védhető város fölépítésére. A bar
langok tehát a mésztufában eredetileg, a tufa lera
kódása közben megmaradt üregek. Keletkezésük 
idején talán növényi korhadék, vagy sok növényi 
hulladékkal kevert iszap töltötte meg őket, de ezt a 
talajvíz későbbi áramlásai kimosták, kitakarították, 
mint a lillafüredi Anna-barlangban (5. ábra).

Ilyen eredetű barlangokat nem ismerünk sehol 
máshol a világon. Talán a tivoli hatalmas mésztufa
lerakódásokban vannak ilyen kihagyással keletke
zett üregek, de az irodalomban nincs szó róluk. Csak 
azért említem föl, mert Tivoliban jártamkor láttam 
ott valami ilyenleléket, de akkor még nem figyeltem 
rá kellőképpen.

Annyi bizonyos, hogy fővárosunk területén a 
Pálvölgyi-, a Szemlőhegyi- és a várhegyi-barlangok 
valóságos unikumok. A Pálvölgyi-barlang helyén 
melegvíz-feltörést lehetett kimutatni, tehát a pleisz
tocén korszakban megfordult hidrografiát. A Szem- 
lőhegyi-barlang melegvízzel való időszakonkint 
történt elöntése is valami csodálatos ritkaság, és 
végül a Vár-hegy barlangjai páratlan nagyszerűsé
gek, valóban megérdemlik, hogy mind valamennyit 
feltárjuk és megtekinthetővé tegyük, mert ilyen 
nincs több a világon. A teljes föltárásra azért is 
feltétlen szükség van, mert ezek a barlangok már a 
sellei-ember* idejében lakhatók lehettek, tehát a leg
régibb kőkorszak emlékeit megtalálhatjuk bennük. 
Különösen sokat ígérnek azok, amelyek a Vár fenn
síkjának szélén vannak, s csak a középkori bástyák 
falazzák el őket.

Mindent meg kell tehát tennünk a székesfővárosi 
barlangok még további, részletes tanulmányozására.

* Cholnoky magyarosan írja a franciaországi Chelles helységről 
elnevezett őskőkori kultúra nevét. Egyes magyar kutatók a 
Korlát községben talált szakócákat is ebbe a művelődési fokba 
sorolják. (Szerk.)
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BUDAPEST, CAPITAL 
OF THE MOST INTERESTING CAVES

This paper was written by Professor Jenő Chol- 
noky probably in 1944, bút because of the war-events 
which reached Hungary it could nőt appear than 
in printed form. Jenő Cholnoky has died in 1950, 
his legacy was kept by his widow, who just before 
her own death handed it over to the Hungárián 
Geographical Museum being in State of organisa- 
tion. In this legacy turnéd up the article of Jenő 
Cholnoky, which is published here by the Hungá
rián Speleological Society as a mark of respect 
towards the great scientist of geography and of 
karstic research.

His genial knowledge and excellent capacity of 
perception is well caracterized by the fact, that the 
majority of his statements concerning the evolution 
process of the caves of Budapest are valid even now, 
although they were erected nearly a half century 
ago. In the frame of the paper he deals in detail 
with three caves having different genetic features. 
The first is the big hole opening in the side of the 
Gellért Hill (Iván Cave) which was formed — accor- 
ding to him — by sea abrasion. The second is the 
cave-labirinth in the Vár-hegy, dissolved in traver- 
tine limestone by thermal waters. The third group 
is consisted of the caves in the vicinity of Pál Valley, 
the tectonic fractures of whom were enlarged by the 
jointed work of subsurface thermal waters and the 
streaming-in surface waters. <

The figures in the text are drawn by Jenő Chol
noky.

EXHAnEUIT, TOPOJl CAMblX 
HHTEPECHblX nEIIJEP

3Ty CTaTbio npocfreccop Pl. Hohhokh Hanncan 
npezmoJioacHTejibHo b 1944-om rony, ho H3-3a 
BoeHHbix coőbiTHő, HaJieTeBiiiHx Ha BeHrpHio, 
OHa Torna He Morna noflBHTbca b nenaTH. B 1950-om 
rony Pl. Hohhokh yMep, erő HacnencTBo nonro 
xpaHHJiocb erő BnoBofi, 3aTeM HenocpencTBeHHo 
népén CBoeő cMepTbio — b 1981-om rony — OHa 
nepenana 3to BeHrepcKOMy reorpa(J)HHecKOMy 
My3eK), KOTopbiő Tonbxo opraHH30Bancn b 3to 
BpeMH. B 3tom HacnencTBe HarnnH onepx Pl. 
Hohhokh, KOTopbiö nocMepTHO nyőnHKyeTca b acyp- 
Hane BeHrepcxoro OőmecTBa no HccnenoBaHmo 
KapcTa h riemep nnn BbipaaceHHH necTH nepenBbi- 
naiomHMca yneHbiM-reorpa^oM h KapcTOBenoM.

XapaxTepHbiM HBJifleTcn nnn reHHanbHoro 3HaHHH 
othhhhoíí cnocoŐHOCTH no3HaHHn npo(J)eccopa 
Hohhokh to, hto őonbinan nacTb erő BbiBonoB, 
CBfnaiiHbix c HCTopneíí o6pa30BaHHB őynaneuiTCKHx 
nemep, npaBnnBbie h ceronHH, b Bent ohh őbinn 
cnenaHbi noHTH nonBeKa Ha3an.

B paMKax cTaTbH őonee nonpoŐHO onHCbma- 
iotcb TpH nemepbi, pa3Hbie no reHeTHKe. nepBaa, 
3to őonbuiaa nonocTb, oTKpbreaiomaflCH Ha 
CKJioHe ropbi TennepT (nemepa C batoto MBaHa), 
npHHHHOÖ 0Őpa30BaHHH KOTOPOÖ OH CHHTaeT 
MopcKyío aőpa3HK). JJpyran, 3to nemepHbiö 
naŐHpHHT b KpenocTHOö rope, KOTopbiö oöpa3o- 
Banca nyTeM pacTBOpeHHn TpaBepTHHo TepManb- 
hwmh BonaMH. TpeTba rpynna, 3to nemepbi b 
OKpeCTHOCTHX nOHHHbl ü a n , TeKTOHHHeCKHe Tpem- 
HHbl KOTOpbIX ŐblJTH paCUIHpHHbl COBMCCTHOH 
neaTenbHOCTbK) rnyŐHHHbix Tennbix Bon h BJiHBa- 
HDUÍHXCfl B HHX nOBepXHOCTHblX BOn. Me)KTeKCTOBbie 
pHcyHKH HapHCOBanbi cbmhm Pl. Hohho-kh.
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