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BUDAPEST

Miklós Gábor

A VESSZŐS-GERINCI-BARLANG
ÖSSZEFOGLALÁS
A Bükk-hegységben, Lillafüredfölött, a fennsík peremén nyíló 130 m hosszú egykoriforrásbarlangot 1952-ben
tárták föl. Megállapítottuk, hogy a szerkezeti elemek, valamint a rétegződés mentén főleg korróziós, alá
rendelten eróziós folyamatokkal létrejött embrionális barlang alatti szélesebb szelvényű folyosórész keveredési
korrózióval alakulhatott ki. A repedésekkel legsűrűbben átszőtt, kevéssé állékony szakaszokon fejlődtek ki
a termek, részletesen vizsgáltuk a csak ezekben megtalálható változatos mészkrémkitöltéseket is. A gazdag
csontlelet (Ursus speleaus) alapján a barlang reményteljes ásatási terület lehet.

1. Bevezetés

3. A barlang földtani viszonyai

A barlang kutatásának története 1952-re nyúlik
vissza, melynek nyarán a Szinva-patak forrásvidékét
kutatva, a Magyar Hidrológiai Társaság Miskolci
Csoportja Zsombolykutató Munkabizottsága tárta
fel a barlangot, s még ebben az évben fel is térké
pezte. A feltárás óta eltelt közel három évtized alatt
a barlangban a MEAFC Marcel Loubens Barlangkutató Szakcsoportja, valamint a Hermán Ottó
Barlangkutató Csoport végzett kutatásokat. A bar
lang térképét és rövid leírását Borbély S. (1955)
tette közzé, de tudományos feldolgozása ezideig
nem történt meg.*

Balogh K. (1964) térképe szerint a barlang
a ladini mészkősáv területére esik. Ezt támasztja
alá a Nehézipari Műszaki Egyetem Földtan-Teíeptani Tanszéke által közzétett építésföldtani térkép
is (1. ábra). A barlangtól délre néhány száz méterre
egy ladini porfiritsáv található, valószínűleg innen
került a barlangba az ott talált két darab lila porfiritkavics. É-ra, a Vesszős-völgy felé, agyagpala is elő
fordul. A ladini mészkő vékonypados megjelenésű,
általában jól rétegzett, meredek dőlésű, igen jól
karsztosodó kőzet.

2. A barlang környezete
A barlang a Szinva völgyében, Lillafüredtől
három és fél km-re délre, a meredek, sziklás vesszősi
hegyoldal tetején, közvetlenül a gerinc alatt nyílik
495 m tengerszint feletti magasságban. A barlangot
rejtő karsztos tömeg felszíne lepusztult, jellemzőek
az intenzív korróziós formák, karrbarázdák és
a hegyoldalt borító kőzettörmelék, helyenként vas
tag talajtakaróval. Töbrök csak feljebb, a fennsík
peremén tűnnek elő.

3.1 Makroszkópos kőzetleírás
A barlangból szedett két tucat minta és a hely
színi vizsgálatok alapján a kőzet világosszürke,
szilánkos törésű, mikrokristályos szövetű, törési
felületén párhuzamos barnás, lilás sávok húzódnak.
Igen jellemzőek a felületi korróziós formák, mikrobarázdák és a felszínüket borító 1—2 mm-es fehér
mészporréteg. A rossz állékonyságé bejárati zóna
mintáinak repedéseiben utólagos pélites bemosódá*A terepi m u n k át, a laboratórium i m érések egy részét és a
mérési eredm ények feldolgozását 1979-ben Várszegi Zsuzsával
végeztem , am iért ezúton m o n d o k neki köszönetét.
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Jelmagyarázat:
Q

pleisztocén, holocén
törmelék, anyag;
Lm ladini mészkő;
Ldkm ladini dolomitos,
kovás mészkő:
Lp ladini porfirit,
diabáz és tufáik;
La ladini agyagpala:
Am anizuszi mészkő

1. ábra. A barlang helyszínrajza és a terület vázlatos földtani térképe ( Szerk.: dr. Wallacher L., témavezető:
dr. Juhász
1980.)

sok találhatók. A barlang belsőbb részein a repedé
seket másodlagos kalcitkiválások cementálják,
amelyek a kőzet állékonyságát nagymértékben meg
növelik.
3.2 Mikroszkópos kőzetleírás
A minták mikroszkópos vizsgálatánál általánosság
ban megállapítottuk, hogy a mészkő szövete tömött,
egynemű, az árnyalatszerűen sejthető apró kristályegyedek tömegében helyenként elkülönülő, szenynyezőanyagot tartalmazó pélites kalcitpátitok (a bar
lang bejárati szakaszán), vagy hosszúkás, lécalakú,
párhuzamosan orientált kristálycsoportok találha
tók (a barlang belső részeinek mintái). A csiszolatok
alapján a kőzet nem más, mint barnásszürke színű,
zöldes árnyalatú, cementanyag nélküli, összetört,
xenomorf kalcitmikritek rendszertelen, áttetsző
halmaza.
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A mintákon két jelentősebb eltérést észleltünk
még. A bejárati szakasz csiszolatai barnásvörös
pátitos ereket tartalmaznak, a kalcitmikritek for
mája és elrendeződése teljesen szabálytalan. A bar
lang legmagasabb korróziós fokkal rendelkező,
hátsó termeinek mészkőcsiszolataiban a kalcit
mikritek többnyire hosszúkás alakúak, hossztenge
lyükkel egyirányba orientálódtak. A bejárati sza
kasz mészköveinek kristályszemcséi 0,01—0,15 mm
közötti méretűek, a belső termek mészköveinek
kristályméretei nagyobbak (0,02—0,2 mm).
3.3 A minták kőzetkémiai összetétele
A mészkő anyagi összetételének vizsgálatakor
karbonáttartalmát határoztuk meg. Megállapítot
tuk, hogy a barlangot rejtő kőzet kémiailag igen
tiszta, 97—98% karbonáttartalmú. A visszamaradt
oldási maradék kolloid vashidroxid tartalmú,

agyagos konzisztenciájú massza volt, néhol kevés
kovát is tartalmazott.
3.4 A barlangot magába foglaló kőzet
állékonysági viszonyai
L átható tehát, hogy a barlangot rejtő kőzet kémiai
ásványos összetétel beli, kristálytani és szöveti para
méterei nagyságrendileg azonosak, kiugró eltérése
ket nem mutatnak, következésképp a barlangi folyo
sók méreteltérései a mészkő strukturális sajátossá
gainak és állékonyságának a barlangon végigvonuló
folytonos váltakozásaiból erednek.
A kőzet állékonyságát elsősorban a repedésekkel
való áttörtség, másodsorban a rétegtani, települési
jellegek (dőlés) és egyéb utólagos hatások (korró
zió, gyökérzet repesztő hatása, utólagos ásvány
kiválások stb.) határozzák meg.
A barlang húsz vizsgálati pontján megszámláltuk
az egységnyi felületre eső repedések számát és meg
mértük a folyosók nagyságát. A 3. ábra alapján jól
látható, hogy a repedésszám növekedésével a folyo
sóméret is növekszik.
Emellett fontos szerepe van a rétegdőlésnek is.
A bejárat utáni első csarnok és a barlang leghátsó
terme azonos kifejlődésű, vékonypados mészkőben
alakult ki, de az előbbinél 70—80°-os rétegdőlés
2. ábra. A Vesszős-gerinci barlang alaprajzi vetülete
(Borbély S. (1955) nyomán kiegészítette Miklós G.
és Várszegi Zs.)

3. ábra. A repedések száma (R ), a folyosómagasság (F), ill. a mennyezeti (M ) és a talpszinti (T) kitöltések
ábrázolása a barlang hossztengelye mentén (Az R és F görbe arányos a mért értékekkel, P a poligonpontokat
jelenti.)
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4. ábra. A barlangi kitöltések DTA görbéi
mellett négy méteres folyosómagasság adódott,
az utóbbinál a rétegek csaknem vízszintesen települ
tek, a folyosóméret pedig mindössze egy méter volt.
Mivel a négy méteres folyosómagasság bizonyít
hatóan utólagos kőzetkipergéssel fejlődött ki, meg
állapítottuk, hogy a meredek dőlés rontja a kőzet
állékonyságát.
Megfigyelhető továbbá, hogy a legrosszabb állé
konyságig szakaszon (a bejáratot követő három
terem) a vékony fedőösszleten a felszíni növényzet
gyökerei lógnak be, fellazítván a mennyezet kőzet
anyagát.
3.5 A barlang kitöltésanyagai
Az erózióbázis fokozatos alászállásával a barlang
az elhalás, pusztulás stádiumába lépett. Mivel bejá
rati nyílása magasabban van, mint a barlang átlagos
szintje, az oldási reliktum anyagok és az utólag kipergett kőzettörmelék nem tudván eltávozni, a bar
langban akkumulálódtak. A kitöltésanyag tehát
zömmel helyben keletkezett, autochton eredetű.
Elhelyezkedésük nem véletlenszerű. A 3. ábrán
látható, hogy a repedezett, rossz állékonyságig sza
4

kaszokon mészkrém és kőgörgeteg, a jó állékonyságú
folyosókon cseppkő, mésztufa és agyag található.
A barlangot az említetteken kívül cseppkőlefolyá
sok, borsókő, márgás agyag és mészkőkavics teszi
változatossá.
Legérdekesebb képződménye a mészkrém (hegyi
tej, mésziszap, montmilch). Megjelenéséről a bar
langban a következő megfigyeléseket rögzítettük:
— mészkrém csakis a barlang kezdeti szakaszán
található, ahol a fedő mészkőösszlet a leg
vékonyabb, a repedések száma a legtöbb,
ill. a mészkő állékonysága a legrosszabb,
— tömött, állékony mészkövek felületén csak
kristályos kalcitkiválások vannak.
A többi bükki barlang mészkrémelőfordulásait
vizsgálva megállapítottuk, hogy a mészkrém idős,
inaktív, kiemelt helyzetű barlangokban (Kőlyuk,
Szeleta-barlang,) vagy aktív fiatalabb barlangok leg
felső, legidősebb, már szárazzá vált szakaszain talál
ható (Szivárvány-barlang, Létrási-vizesbarlang stb.).
A vízfolyás nélküli barlangrészek repedésekkel
sűrűn átszőtt, relatíve vékony fedőösszletén a csa
padékvíz akadálytalanul juthat le a barlangig,
mésszel kevéssé telítődik. A barlang mennyezetén,
falain további mészoldásra képes. Elbontja a falak
felületi rétegét, ezáltal a mészkő konzisztenciális
változásokat szenved; mikrokristályos szerkezetét
elveszti, fehér, lágy, víztartalmú kolloid rendszer,
amorf tömegű massza (mésziszap) keletkezik.
A mészkrémmel bevont mennyezeti szakaszok
alatt a fedőből kipergett mészkőtörmelék borítja
az aljzatot, amelyet utólag a csepegő vizek gömbö
lyűre korrodáltak, de nem zárható ki a kondenzá
ciós korrózió lehetősége sem.
A tömött, állékony szakaszokon változatos csepp
kőképződmények alakultak ki, a talpszinten 8—16%
mésztartalmú, változó konzisztenciájú plasztikus
vörösagyagok, ill. mésztufagátak találhatók, melyek
mögött időszakosan kicsiny tavak tükre csillog.
A típusos kitöltésanyagokról készült DTA görbék
a 4. ábrán tekinthetők meg, a barlangi agyagok
konzisztencia vizsgálatának eredményeit pedig
az 1. táblázatban foglaltuk össze.
1. táblázat
A barlangi agyagkitöltések konzisztencia határai.
Mintavétel helye: a barlang utolsó terme.
A 10 cm mélységből
B 60 cm mélységből
Plasztikus index
Természetes víztartalom
Légszáraz víztartalom
Maximális molekuláris
vízkapacitás
Mésztartalom

A

B

28,7%
27,6%
12,6%

20,0%
31,2%
3,9%

25,2%

26,6%
8,8%

14,1%

4. Tektonikai viszonyok
A barlang szerkezeti vizsgálatánál nagyszámú
(kb. 400) mérést végeztünk a barlang teljes hosszá

ban. Az 5. ábra azt mutatja, hogy a repedések,
hasadékok, ill. a réteglapok nagy százalékban azonos

dőlésirányúak, a barlangi járatok fő iránya pedig
a törvényszerű szórástól eltekintve nagyjából merő
leges erre az uralkodó dőlésirányra.
A mikrotektonika hatását legalább három vonat
kozásban emelhetjük ki:
_ a repedések, hasadékok, ill. a réteglapok ki
tűzték a barlang hozzávetőleges irányát
(1. kép),
— a repedésekkel legsűrűbben átszőtt részek
kijelölték a termek, csarnokok helyét,
— a legrepedezettebb, ill. legállékonyabb barlang
szakaszok a kitöltésanyag helyhezkötésében
játszottak szerepet (mészkő, görgeteg, ill.
cseppkő, agyag).
5. Morfológiai viszonyok
A barlang, oldaljárataival együtt, közel 130 m
hosszú, majdnem vízszintes helyzetű. Folyosó
szelvényében a kisebb termektől eltekintve nincse-

/. kép. Réteglapmenti elválással keletkezett terem

5. ábra. A réteglapok és a hasadékok dőlésirányának
(d) csillagdiagramja, valamint a barlangi folyosók
járatirány gyakorisági diagramja (gy)

nek kiugró méreteltérések. Szélessége 0,6—4,5 m
(átl. 2 m), magassága 0,4—4 m (átl. 1,8 m). A bar
lang térfogata kb. 600 m3. Mérési pontjainkon készí
tett járatszelvények a 6. ábrán tekinthetők meg.
A barlang bejárata jellegzetes háromszög szelvényű,
helyzetét tekintve forrásbarlang. Eróziós színlői,
hullámkagylók, inaktív patakmedrek nincsenek,
a falakon uralkodnak a korróziós formák.
6. Genetika
A tektonikai fejezetben megállapítottuk, hogy
a réteglapmenti elválások és a szerkezeti elemek
meghatározták a barlang fő irányát (kb. 25—205°),
amely mentén megindulhatott a hidrokarbonátos
oldási folyamat. Bár a barlang mai morfológiai
arculata az erózióra semmiféle utalást nem ad,
elméletileg nem zárható ki az, hogy a felszálló
forrásként funkcionáló barlangnak ne lett volna
egy korróziós tevékenységgel jellemezhető eróziós
genetikai szakasza. Igaz, hogy Borbély S. (1955)
sok folyami görgetett kavicsot említ, de az vélemé
nyünk szerint inkább a rossz állékonyságé repede
zett részeken a mennyezetből kipergett és utólagosan
gömbölyűre oldódott törmelék. Felületükön ugyanis
2—3 mm-es oldott mészporréteg található és csak
a barlang teremmé szélesedő, laza fedőjű részein
fordul elő. Az állékony szakaszokon viszont kizáró
lag agyag és mésztufa található. Borbély S. meg
említi továbbá, hogy a barlang falai és mennyezete
a víztől teljesen simára csiszoltak. Mi azonban a fa
lakon a leggondosabb vizsgálat ellenére sem talál
tunk eróziós nyomokat. A falak tipikusan korrodál5

6. ábra. A barlang poligonpontjain mért merőleges járatszeívényék
tak, jellemző a mészkő kovás és agyagos szennyező
dései miatt a mikrokorróziós csipkézettség. Elkép
zelhető viszont, hogy a felszálló vizek, ill. azok hor
daléka hozta létre a bejárathoz közel eső néhány
kisebb oldalfülkét, de utólag ezek falai is korro
dálódtak.

Amikor a karsztvízszint a barlangbejárat szintjéig,
majd az alá süllyedt, a forrás már csak valószínűleg
túlfolyóként működött, tehát nyugodt, stagnáló,
vagy legalábbis lassan áramló víztömegei lehettek.
Ekkor már az erózió és a mederkorrázió lehetősége
kizárt.

2. kép. Jellegzetes, alul
kiöblösödő folyósószel vény
e — embrionális barlang
(A fényképeket Tóth István
készítette.)
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A barlangot egy bizonyos magasságig kitöltő,
mésszel telített vizek és a vékony fedőösszlet repe
désein akadálytalanul lezúduló lágyabb csapadék
vizek találkozásakor a jelentős koncentrációés hőmérsékletkülönbség megteremthette a kevere
dési korrózió feltételeit. Ezzel magyarázzuk a bar
lang jellemző, alul kiszélesedő járatszelvényeinek
kialakulását. A 2. képen látható jellegzetes szelvény
úgy fejlődhetett ki, hogy az előbb korróziós, majd
a forrás felszálló szakaszában valószínűleg eróziós
tevékenységgel kialakult embrionális barlang alatt
keveredési korrózióval jött létre egy szélesebb szel
vényű folyosórész akkor, amikor a süllyedő karszt
vízszint elérte a barlang szintjénél magasabban fekvő
bejáratot, így a barlang túlfolyó forrásként műkö
dött. E mechanizmust az látszik igazolni, hogy
méréseink szerint a barlang bejárati szintje víz
szintesen egybeesik az embrionális barlang alatt,
kezdődő kétoldali kiszélesedés szintjével. Ez a széle
sebb szakasz valószínűleg sokkal mélyebb, ugyanis
a barlang alját vastag ( 1,1 méteres árokkal még nem
harántoltuk) agyagréteg tölti ki. E mellett szól az is,
hogy a barlangban egykor élt barlangi medve csak
a mainál jóval tágasabb folyosókban férhetett el.
A nemkarsztos mészkőkorróziót azért emeljük ki,
mert a rizoszféra zónája a vékony fedőösszlet miatt
a barlang szintjéig kiterjed. Hatása kettős: egyrészt

a gyökérzet fizikai repesztő hatását (a bejárati sza
kaszon több helyen láthatók belógó gyökerek,
a vastagabbak körül fellazult mészkődarabok),
másrészt a gyökérzet által termelt baktériumok és
szerves sók biokémiai hatását kell kiemelnünk.
Szabó L. (1966) szerint a barlang a pleisztocéneleji Günz-Mindel eróziós szintjéhez tartozik. Ez
alapján a barlang 750—800 ezer évvel ezelőtt alakul
hatott ki, a keletkezés időtartama lineáris völgy
mélyülést feltételezve kb. 100—120 ezer év lehetett.
7. Klimatológiai viszonyok
Ezirányú méréseink csupán a hőmérséklet regiszt
rálására szorítkoztak a barlang teljes hosszában
(7. ábra). Megállapítottuk, hogy a barlangnak nincs
egész évben állandó hőmérsékletű szakasza, a belső
hőmérséklet a külszíni időjárásváltozásokra gyorsan
reagál.
8. Paleontológiái leletek
Meg kell még emlékeznünk a barlang középső
(Csont-terem) és leghátsó terméből előkerült csontleletanyagról is, amelyek Kordos L. meghatározása

7. ábra. A levegő hőmérsékletének alakulása a barlangban
1. 1979. 04. 04. 2. 1979. 09. 22. 3. 1979. 11. 09.
P poligon pontok
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szerint a pleisztocén-végi Würm glaciális időszaká
ból származó Ursus Speleaus maradványai. A cson
tok konzerválódásának a pleisztocén-végi és holocén
elagyagosodás és az újkeletű holocén előcsarnok
beszakadás, ill. bejárati omlásos elzáródás kedvezett.
A barlang paleontológiailag reményteljesnek lát
szik, szakszerű ásatását és feldolgozását feltétlenül
javasoljuk.
M iklós G áb o r
M iskolc,
K önyves K . u. 29.
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THE VESSZÖS-RIDGE CAVE
In the Bükk-Mountain (North Hungary) above
the viliágé, Lillafüred, a former spring-cave was
explored in 1952.
The detailed tectonical investigations revealed
the fact, that the main directions of the cave had
been determined by the bedding planes and other
structural elements. On the base of the petrological
analysis and the morphological appearances one
could come to the conclusions of the genetic processes. The cave in its embriónál form was created
mainly by corrosional effects and just partly by
erosional effects. Under the embriónál part a broader cross-sectional corridor can be found, which
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—according to our investigations—was formed by
the mixing corrosion of waters in the final part of
the cave development. Large cavities, halls have
developed in the parts of the less stable and strongly
jointed rock?. In these parts different lime-creme
fillings can be found, the development of which was
alsó investigated.
The development of the cave begun at the beginning of the iceage (Günz-Mindel) and lasted fór
about 100 to 120 thousand years.
During our investigations temperature-measurements were carried out along the totál length of
the cave.
According to the very rich animal-bone fossils,
the cave could be a very promising excavationground. Because of that we suggest the careful
exploration of the cave.
nEIUEPA HA rPAEHE BECCÉUI
EbiBinaa nemepa-HCTOHHHK, ajihhoü 130 m,
Haxoflíimaíicíi Bbirne JlHJuia<l)K>peA, Ha TeppHTopHH
ro p Eiokk b CeBepHoü BeHrpHH, 6biJia pa3BenaHa
b 1952 r.

C nOMOIUbK) nOflpOŐHblX TaKTOHHHeCKHX HCCJiezlOBaHHH ycTaHOBHJiH, hto HanjiacTOBaHHe h CTpyicTypHbie ajieMeHTbi onpe^ejiHJiH rnaBHoe HanpaBJieHHe nemepbi. Ha ocHOBaHHH JiHTOJiorHnecKoro aHaJIH3a H MOpíJjOJlOrHHeCKHX 4>opM M05KHO ŐblJIO Bblfl-

BHTb reHeTHHecKHe npoueccbi. SMŐpHOHaJibHaa
nemepa oöpa30BaJiacb no jx bjihbhhcm rnaBHbiM
oőpa30M Koppo3HOHHbix, a MeHbuieií Mepe apo3Hohhmx npoueccoB. Yloa hhm HaxoAHTca kophaopHbiő ynacTOK őojiee uinpoKoro ceneHMíi, KOTopbifi
no HaniHM HCCJie^OBaHHBM no Bceü BepOBTHOCTH
o6pa30BaJica nyTeM Kopp03HH CMeniHBaHHB b 3aBepuiaionieH cTaAHH o6pa30BaHH« neujepbi. Ha
TpeniHHOBaTbix ynacTKax, njioxoü ycTOHHHBocTH
oőpa30BaJiHCb 3aJibi, ranepeH. B hhx HaxoAHTCH
pa3HOo6pa3Hbie 3anoJiHeHHH H3 h3bcctkoboh nacTbi,
oőpa30BaHHe kotopwx Taxxce H3ynaJiH.
Öőpa30BaHHe nemepbi HanaJiocb b Hanane JieziHHKOBoro nepnofla (TioHA-MHHAejib) h npoAOJixcaJlOCb OKOJIO 100— 200 TbICBH JieT.

npH paöoTax BbinojiHJiJiH H3MepeHHB TeMnepaTypbi no BceM ziJiHHe nemepbi.
Ha ocHOBaHHH HaüAeHHbix őoraTbix HaxoAOK
KocTeü >KHBOTHbix (Ursus Speleaus) nemepa mo>KeT őbiTb HaAe^KHbiM ynacTKOM pacKonox, npeAJiaraeM ee KBaJiHíjmnHpoBaHHyK) pa3BeAKy.

