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A PULAI-BAZALTBARLANG ÉS KÖRNYÉKE
Eszterhás István

ÖSSZEFOGLALÁS
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat hosszú távú tudományos tervének egyik témája a „Nem
karsztos barlangok vizsgálata". E témakör feldolgozásának első lépcsője a bazaltbarlangok és általában
a bazalt pszeudokarsztos jelenségeinek kutatása. Hazánkban mintegy ötven bazaltban keletkezett barlangot
ismerünk, ezek közül a legnagyobb a Pulai-bazaltbarlang. A barlangban és közvetlen környékén végzett
kutatásokat rendszerezi e tanulmány.
A Déli-Bakonyban, a Kab-hegy ellaposodó dél
nyugati előterében, a Pulai-erdőben (helyi elnevezés
szerint: Felső-erdőben), a 4430-as barlangkataszteri
területen található a barlang. Pula községtől észak
nyugat felé erdő borította lankás emelkedőn jelzés
nélküli erdészeti utakon, közel két kilométer meg
tétele után (két nyiladékot keresztezve) juthatunk
a barlanghoz, melynek bejárata egy cserjékkel rit
kán betelepült tisztás déli peremét övező erdőben
van.
A barlang kutatástörténete
A barlang bizonyára régen ismert képződmény,
de biztos adatunk róla a korábbi időkből elég kevés
van. A falu idős embereinek emlékezete mintegy
40—50 évre terjed. Ők mondták, hogy ifjú korukban
az volt a falubéli kirándulók szórakozása, hogy
az aknaszerű üregbe nagyobb köveket dobáltak
és azoknak dübörgését hallgatták. Arról biztos tudo
másunk nincs, hogy kik és mikor jártak korábban
a barlangban, de a barlang szelvényéről, lejtéséről
néhány jellemzőt tudtak említeni azon falubéliek el
beszélésére alapozva, kik voltak a barlangban.
Az első irodalmi adat a barlangról MARKÓ László
tól (1960) származik, ki társaival 1955-ben tárta fel
az eltömődött bejáratú barlangot. A feltárást köve
tően a bejárat rövidesen újra megtelt törmelékkel.
A barlangot az Álba Regia Barlangkutató Csoport
egy kisebb kollektívája (Eszterhás István, Gönczöl
Imre, Szobonya Károly) 1984. július 16-án tárta fel
újra. Az újrafeltárás megkezdése előtt a bejáratot
egy 270 cm hosszú, 140 cm széles, 110 cm mély
gödör jelezte csupán. 2 m3 földes törmelék eltávolí
tása után, a 3,5 m mély akna alján sikerült elérni
a már üregesen jelentkező barlangjáratot. A kiásott

1. ábra. A bejárati akna — mellett a barlanglátogató
pulaiak csoportja
anyagban nagyobb kövek csak az alsó régióban
voltak, míg a magasabban levő földes törmelék való
színűleg a „gödör” falának meg-megújuló lefagyásá
ból való. MARKÓ (1960) leírása alapján és a ki23

2. ábra. A Pulai-bazaltbár
iáiig környékének földtani
térképe. Jelmagyarázat : 1=
alluvium, 2 = lösz, 3 = ba
zalt, 4 = bazalttufa (-tufit)
5= édesvízi mészkő, 6 = felső
triász fődolomit. (Buda T.
felvétele alapján szerkész*
tette Eszterhás I.)

termelt anyag mennyiségéből, a 3—4 cm vastag élő
tölgyfagyökerekből arra lehetett következtetni, hogy
a barlang legalább 20—25 éven át „zárva” volt.
A barlang bejárati aknája alatt karvastagságú kor
hadt ágak — távolabb, a lejtős és lépcsős teremben
pedig a felszínről származó, lekerekített kisebbnagyobb kövek tömege található, bizonyítva a be
járat eltömődésének előbb említett módját. A terem
ben több helyen látszik karbidlámpától származó
kormozás, ami valószínűleg jelzésnek készült a
Markó vezette egykori veszprémi barlangkutató
csoport 1955-ös feltárása során. Máshol a falon levő
bevonaton embertől származó nagy kiterjedésű ka
parásnyomokat találtunk. A barlang újrafeltárását
megelőző időkben készült irodalmi említések
(BERTALAN 1972; ESZTERHÁS 1983; KORDOS
1984) és az OKTH nyilvántartás adatai mind
MARKÓ 1960-as leírásából származnak.
A barlang újrafeltárására, megismerésére az Álba
Regia Barlangkutató Csoport 1984-ben öt alkalom
mal szervezett 1—1 napos túrát, majd 1985-ben egy
hatnapos kutatótábort. Ez alkalmak során az újrafeltárás mellett elvégeztük az üregrendszer térképe
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zését és litológiai, morfogenetikai, klimatológiai és
biológiai megfigyeléseket tettünk, valamint szpeleológiai szempontok szerint alaposan megvizsgáltuk
a barlang közvetlen környékét.
A Pulai-erdő és barlangjának földtani képe
A Kab-hegy alapját triász kori fődolomit alkotja
(északon, északnyugaton triász, jura és eocén mész
kövek is részt vesznek az alap felépítésében), ez Pula
körzetében is kibukkan a völgyek, horhosok fel
tárásában. A dolomitot pliocén üledékek fedik
a hegy déli lábánál — öcs és Pula közelében —
előbb vékony márgás rétegek, majd édesvízi mészkő
(VITÁLIS 1911; VÖRÖS 1966).
A pliocénvégi tektonikai mozgások hatására in
dult meg a magyarországi bazaltos vulkáni tevé
kenység. A Kab-hegy térségében két markáns, egy
mást keresztező törés mentén tört fel a piroklasztikum több kisebb és egy nagy kitörési centrumból.
A Kab-hegy kezdetben stromboli-jellegű, majd
hawaii-típusúvá alakult vulkán volt, mely előbb
kevés törmeléket szórt, majd hosszabb szüneteket

R

3- ábra. A Pulai-bazaltbarlang alaprajza és 225°—45° irányú vetített metszete a feltárt kőzetekkel. Jelmagya
rázat: a = bazaltnyirok lyukacsos és tömör bazalttörmelékkel, b — a második kiömlésből való tömött,
szürke bazalt, c = kaolinos metamorf latérit, d = az első kiömlésből származó barna, hólyagos bazalt,
e — az első kiömlésből való tömött, szürke bazalt, / = ismeretlen, cfe valószínűleg nagy mésztartalmú kőzet
(szerkesztette Eszterhás I.)
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4. ábra. Táblásán leváló rétegek a barlang mennyezetén
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tartó többszöri lávaömléssel fejezte be működését
(VITÁLIS 1934; VÖRÖS 1966).
A kiszórt törmelék egyrészt a pliocén fluviális
bel tóba.hullott meszes kötésű bazalttufitot alkotva
( VÖRÖS 1966) az édesvízi mészkő közé települve,
másrészt a már kiemelkedett tavi meszet takarta be
bazalttufaként. A pulai temetőben, a Pula és Öcs
közötti út bevágásaiban tanulmányozhatjuk e réte
geket.
A Pulai-erdő területén két eruptív fázisból szár
mazó bazaltos réteg van (a Kab-hegy tetőrégiójában
három). Együttes vastagságukat nem becsüljük
nagynak (MARKÓ 1960; VÖRÖS 1966), de a 22
métert meghaladja, mert a barlang ismert részei
a bejárattól a legmélyebb pontig e kőzetben vannak.
A felső, fiatalabb réteg, amit a barlang teljes
szelvényben feltárt, 13—14 m vastag, tömött szürke
bazalt kevés — főként a felső részeken jelentkező—
hólyaggal. E bazalt kissé távolabbi helyekről vett
minták alapján részletesen elemzett (Tomasowszky,
Theobald, Vörös). Az alábbiakban Theobald ada
tait közöljük (M AU RITZ 1948):
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Az ásványi összetételről biztosat nem tudok
közölni, mert az elemzést végző különböző szak
emberek (Tomasowszky, Harwood, Theobald, ,
Vörös) megállapításai nagyon eltérőek, egy-egy rész
letkérdésben olykor ellentmondóak. A fő összetevői
e szürke bazaltnak: az albit, az anortit, az ortoklász,
a különböző diopszidok, hipersztének, az olivin,
a magnetit, az ilmenit. A kalcit nem csak zárványok
ban, de a kőzetelegyben is meglepően nagy mennyi
ségben van jelen. Irodalmi összehasonlítások alapján
más dunántúli bazaltokban átlagosan 0,10% (0,00—
0,40% közti szóródás), addig a pulai bazaltban
1,15%-ot jelölnek meg. Saját mérésünk pedig 1,53%
kalcitot mutatott a barlangból vett mintában
(ESZTERHÁS 1985 d).
A felső bazaltréteg alatt egy 25—30 cm-es változa
tos összetételű metamorf lateritréteg található. Fő
alkotója rózsaszín, máshol okker, zsíros tapintású,
puha (2-es Mohs-keménységű), könnyű (1,2 cm3/g
sűrűségű) timföldes kaolinféleség. Benne jól elkülö
nülő ásvány- és kőzetszemcsék vannak, másrészt
e kaolinféleség behatol az alatta levő hólyagos bazalt
üregeibe is. A metamorf lateritben majdnem két
szeres a timföldtartalom (26—28%), mint a szürke
bazaltban. Képződését tekintve az első kiömlésből
származó bazaltréteg lepusztulásából keletkezett —
így azt kell feltételeznünk, hogy a korábbi láva
ömlést hosszabb (talán több ezer éves) erupciós
szünet követte, melyben a klimatikus tényezők mel
lett gazdag vegetáció is mállasztotta a bazaltfelszínt.
A laterit metamorfózisát a második bazaltömlés
forró lávatakarása okozta (ESZTERHÁS 1985 d).
Az idősebb, a metamorf laterit alatti bazaltréte
geket 8 m-es vastagságban tárja fel a barlang — de

5. ábra. A felszakadásos barlangjáratok falain ásványkiválások találhatók.
a teljes rétegvastagság a barlang térségében ismeret
len. A felső 20—30 cm-es része sűrűn, habszerűen
hólyagos barna színű, majd lejjebb tömött, rideg,
szürke bazaltba megy át. Ennek az alsó rétegben
levő szürke bazaltnak a petrográfiai elemzését nem
ismerjük. Saját megállapításaink alapján (ESZTERHÁS 1985 d) pedig csak annyit mondhatunk, hogy
több kalcitot (1,59%), ilmenitet (5,05%) és olivint
(15%), valamint kevesebb földpátot tartalmaz, mint
a második kiömlésből származó fölső bazaltréteg.
A barlang alatti bazaltfekü kőzete jelenleg isme
retlen. Több kőzetre is számíthatunk a kissé távo
labb ismertté váltak közül. Lehet, hogy triász fő
dolomit alkotja a bazalt alatti réteget; lehet, hogy
pliocén édesvízi mészkő; lehet bazalttufa, vagy
-tufit is — de a legnagyobb valószínűséggel nagy
mésztartalmú kőzet. A barlanghoz legközelebbi
fúrás is kb. 1,5 km-re van (a Bauxitkutató Vállalat
1963. évi 13. sz. fúrása — VÖRÖS 1966), így ennek
adatait felelőtlen dolog lenne adaptálni.
A Pulai-bazaltbarlang leírása
A barlang a kb. 300 m tengerszint feletti magas
ságból sík, de dolinákkal felszaggatott felszínről
aknaszerűen nyílik. A bejárati akna egy hosszúkás,
aszimmetrikus tölcsérrel kezdődik (méretei: 270X
140x110 cm), majd 60—70 cm széles szálkőfalak
közti résen folytatódik a 3,5 m-es mélységig. E rés
iránya északkelet—délnyugati és ennek törmelékdugóját bontotta ki az újrafeltáró kollektíva
1985-ben.
Az akna aljából északkelet felé egy elágazó, lapos
kuszójárat indul, mely erősen fel van töltődve.

Ez teljesen nem lett bejárva, mert további feltáró
munkát igényelne és valószínűleg csak jelentéktelen,
felszínközeli régiókba vezet. A bejárati akna aljából
az újrafeltárás során nyugat felé lyukasztottunk be
a legnagyobb terembe, de később egy kényelmesebb,
frontális (déli) lebújót is nyitottunk.
A 15 m hosszú, 8 m széles terem egyetlen néző
pontból sem tekinthető át teljes egészében, mert két
embermagasságú „lépcső” három szintre tagolja azt.
A „lépcsők” közti részek enyhén lejtős, különböző
magasságú részekből állnak. A legfelső szint bejárat
közeli része 150—170 cm magas, a távolabbi, dél
nyugati rész pedig csak 40—60 cm, melynek fal
melletti részén mély repedés van. A terem középső
és alsó szintje 2—3 m magas. Mindhárom szint alját
nagy darabokból álló, szögletes bazalttörmelék
képzi, ezen pedig bőven találhatók a felszínről be
dobált, lekerekített kisebb-nagyobb kövek. A menynyezetet lemezesen elváló szálkőbazalt alkotja.
E lemezpikkelyek olykor meglehetősen nagy dara
bok, 15—20 cm vastagok, 1—1,5 m2-nyi felületűek
és kisebb erő hatására is leszakadnak, de vannak
1—2 cm vékony, éles peremű, pengetésre csengő
hangot adó, néhány kilogrammos darabok is.
A terem felső és középső szintjén az oldalfalakat,
mennyezetet, de az aljzat borítását is kevésbé lyuka
csos, inkább tömör bazalt alkotja. A legfelső régiók
ban egy-két helyen kávéscsészényi hólyagokat tárt
fel a repedezettség, melyben fennőtt fehér kristályok
alkotnak bélést. A terem középső szintjén a falakat
váltópénz nagyságú, fodrosszélű, néhány tized mm
vastag, világos zöldesszürke ásványkiválások tarkít
ják. Ugyanitt a déli ún. „Fehér-falat” , annak repedé
seit hófehér, vattaszerű bevonat kérgezi be. A terem
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6. ábra. A bazalttakaró másodlagos karsztformáinak keletkezése. Jelmagyarázat: 1 = dolomit, 2 — márga,,
3 = édesvízi mészkő, 4 = bazalttufa (-tufit), 5 = bazalt. (Győrffy D. megállapításai alapján)
alsó szintjének aljánál, 14 m-es relatív mélységben
jelentkezik a metamorf laterit és a habosán hólyagos
barna bazalt 25—30 cm vastag rétege.
A terem középső szintjének aljából 2 m mély,
törmelék közti aknán juthatunk be a többfelé el
ágazó, 22 m összhosszúságú, lapos (80 cm magas),
törmelékes aljú terembe. E teremből több irányba is
kínálkozik feltárási lehetőség.
A teremből északkelet felé egymással párhuzamos
három, többnyire csak guggolva járható, 7—8 m-es
folyosó ágazik ki. Egy a bejárati akna aljának szint
jében, egy a terem középső szintjéből, egy a terem
alsó szintjéből. Valamint egy negyedik folyosó is
tart ebbe az irányba, de ez már nem a teremből,
hanem az alsó, —17—18 m-es zónából. Ebbe az alsó
zónába a terem alsó szintjéből hatalmas törmelék
darabok között két átbújón is lejuthatunk. A folyo
sók keresztirányban lejtősek, végükön kisebbnagyobb kürtők vannak. A két felső folyosó több
helyen is egymásba szakadt. Úgy tűnik, hogy az előbb
említett mindnégy folyosó iránya mikrotektonikailag meghatározott.
Nyugati irányba két folyosó tart egymással pár
huzamosan, ezek alighanem szintén egy mikrotektonikailag meghatározott, de másik irányt követ
nek. A rövidebb a terem alsó szintjéből nyíló omladékos lebújótól indul a metamorf laterites réteg
mentén. A hosszabbik az alsó, —17—18 m-es régió
ban van, folytatását alkotja az előbb említett, ha
sonló mélységben levő északkeleti folyosónak, mely
nek így együttes hossza 23 m.
Az alsó, hosszú folyosó aljából, oldalából több
akna is indul lefelé. Ez aknákban kíséreltük meg
bontással elérni a bazalt fekükőzetét — sikertelenül.
(Az egyre szűkebbé váló rések mentén a nehéz
bazalttömböket kézi szerszámokkal nem tudtuk ki
emelni.) A bontás során azonban az alsó folyosó
szintjétől 3—4 m-es relatív mélységig le tudtunk
jutni az aknákban. A folyosó középső, mélyen fekvő
részén egy oldal irányban nyíló aknából értük el
a barlang eddig ismert legmélyebb pontját, mely
a bejárat szintjétől 21,80 m-rel van lejjebb.
A barlangjáratainak ismert összhosszúsága (1986ban) 150,70 m, így hazánk legnagyobb vulkanikus
kőzetben kialakult barlangjának tekinthetjük.
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A barlang ásványképződményei
A barlang ásványi kiválásokkal való díszítettsége
szerény, a meghatározó benyomást inkább a leme
zesen, tömbösen elváló sötét bazaltfal és törmelék
adja, de azért találhatunk benne mind allochton,
mind autochton ásványi kiválásokat.
A barlang felső zónájának kávéscsészényi hólyag
jait 1—2 mm nagyságú, lazán egymáshoz tapadt
fennőtt, ún. 2. generációs kalcitkristálvok kérgezik
be (SZÁDECZKY-KARDOS—ERDÉLYI 1957).
A láva kihűlése közben a kristályosodási sorrend
meghatározott. A kalcit kristályosodása kétszer for
dulhat elő a megdermedés során. Először a kristá
lyosodási folyamat kezdetén, amikor a disszociációs
szénsav részben elkülönülhet a vízgőztől és ezáltal
csökken a vízgőz CaC03 oldóképessége. Ekkor
a kalcit inkongruens oldatának megfelelően az oldó
szer összetételének változása következtében kristá
lyosodik. A szén-dioxidban elszegényedett oldó
szerben visszamaradt CaC03 viszont később, a kris
tályosodási folyamat utolsó szakaszában, 100 °C
körüli hőmérsékleten az oldószer bepárolgásakor,
az oldószer zeolitkeletkezés miatti csökkenése után
újból kristályosodik, létrehozva az előbbitől eltérő
típusú 2. generációs kalcitkristályokat.
Főként a terem középső szintjének falain látható,
váltópénz nagyságú, világosszörke ásványkiválások
nak a keletkezése még tisztázatlan. E képződmények
tömény HCl-ben 80,4%-ban oldódnak. Az oldott
anyag 94,10%-a CaC03; 5,75%-a MgC03; 0,15%-a
egyéb anyag. Megfigyeléseink szerint a barlangnak
csak a —8 és —14 méter közti szintjének falán fordul
elő — zömmel a terem középső részén (de ritkábban
más, e szinten levő helyeken is), úgy az oldalfalakon,
mint a mennyezeten, vagy a törmelékaljon. A magas
CaC03 tartalmú ásványkiválás megjelenése való
színűleg összefügg az alapkőzetet alkotó szürke
bazalt szintén jelentős CaC03 tartalmával; de az
egyenlőre még ismeretlen, hogy miért nem fordulnak
elő ezen ásványkiválások a mélyebben fekvő, még
magasabb CaC03 tartalmú bazaltfalakon. Talán
rétegtani és az ebből következő reakciós folyamatok
különbsége, netán klimatikus, vagy további más
tényezők is közrejátszanak kiválásukban?

A terem középső szintjén előforduló hófehér,
vattaszerű bevonat legnagyobbrészt hosszú, vékony
aragonit fonalakból áll, de találhatók benne elszór
tan chabasit kristályok és más, még meg nem hatá
rozott ásványok, valamint gombafonalak is.
A barlang magasabb részeinek repedéseiben nagy
mésztartalmú, morzsalékos, „homokkőszerű” bemosódás található, mely sósavban 92,45%-ban
oldódik.
Klimatológiai adatok
A klíma összetevői közül eddig csak a hőmérsék
letet és a légáramlási viszonyokat mértük. A terem
alsó szintjén, —14 m-es relatív mélységben a hő
mérő egynapos beállás után állandóan 8,6 °C-ot
mutatott (1985. július 13—17. között a külső
14—26 °C hőmérséklet mellett). Ez nagyjából meg
felel a vidék évi középhőmérsékletének. Az alábbi
táblázatban az 1985. július 15-én 19 és 20 óra között
mért légáramlási adatokat közöljük:
A mérés helye
Bejárati akna
Terem középső szintje
Terem alsó szintje
Alsó folyosó közepe
Mélypont előtti kúszójárat
A legmélyebb pont
Alsó folyosó Ny-i vége alul
Alsó folyosó Ny-i vége oldalt
Alsó folyosó Ny-i vége kürtő

sebessége
mis

iránya

0,0
0,0
0,1
0,4
0,2
0,0
0,3
0,5
0,3

—
—
ki
be
be
—
be
be
ki

A legnagyobb térfogatú részben, a teremben a lég
mozgás mértéke elhanyagolható. A legalsó szint
folyosójára a törmelék közül alulról és oldalról
áramlik be a levegő, mely aztán e folyosó nyugati
végében levő kürtő repedésein távozik. Ez a lég
mozgás arra enged következtetni, hogy a barlang
lefelé még folytatódik, fölfelé pedig összeköttetésben
van a felszínen található dolinákkal, melyek törme
lék közti réseiből kifelé áramló huzatot észleltünk
(a barlang közelében levő II. sz. dolinában 0,35 m/s).
Szpeleobiológiai adatok
Eddigi vizsgálataink során (ESZTERHÁS—
KOCSIS 1985; ESZTERHÁS 1985 e) a barlangban
néhány mikrogombafajt és rovart (valamint egy
csigát és egy emlőst) ismertünk meg. A barlangok
talajában, falain és levegőjében bőven előfordulnak
különböző ivaros és ivartalan gombaspórák, melyek
hosszú ideig megőrzik életképességüket, szinte kon
zerválják a környék korábbi vegetációjának egy-egy
részét. Megismerésük fontos adalék az élővilág
lokális változásának tanulmányozásához. E spórák
kedvező feltételek esetén a barlangban is telepet
fejleszthetnek, de legtöbbjük megmarad spóraálla
potban. Az 1985-ös kutatótáborunk alkalmával
talajmintákat vettünk a barlang felső, középső és

7. ábra. Bazaltdolinák a barlang környékén (szer
kesztette Gönczöl I.)
alsó zónájából, majd ezeket táptalajra oltottuk, ki
tenyésztettük a bennük levő gombaspórákat. A ki
fejlődött telepek összetétele meglehetősen eltért a
mészkőbarlangoknál megszokott gombaflórától.
Mind fajszám (75%), mind egyedszám (60%) tekin
tetében erősen túlsúlyban vannak a penicillin fajok.
A barlangból megismert flóraelemek:
species — fa j
Penicillium chrysogenum —
sárga bársonypenész
Penicillium meleagrinum —
aranyos bársonypenész
Penicillium notatum —
fodros bársony penész
Penicillium oxalicum —
szürke bársonypenész
Penicillium atramentosum —
barázdált bársonypenész
Penicillium ochraceum —
zöld kötegespenész
Mycosphaerella tulasnei —
korompenész
Mycelia sterilia —
meddő micélium

°/0-os megoszlás
15%
7%
7%
8%

15%
8%

25%
15%

A barlangból csapdázás és egyelő gyűjtés során
megismert állatok egyike sem igazi barlanglakó
(troglobiont), inkább csak barlangot kedvelő
(troglophil), vagy betévedt (trogloxén) fajok. Gyako
riak a kétszárnyúak (Diptera), főként az árnyékés púposlegyek ( Sciara, Megaselia). A nyuszt
(Martes martes) előfordulása pedig egyedülálló
a magyarországi barlangi faunában. Alighanem
a felszínig tartó réseken át jutott le és fészkelő-,
búvóhelyet épített a barlang törmelékében.
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8. ábra. Barlangjárat a felszakadásos törmelékben
A barlangból megismert faunaelemek:
species — f aj
%-os
Limax maximus —
nagy meztelencsiga
Trechus sp. — fürgefutonc faj
Scoliopterix libatrix —
vörös csipkésbagoly
Aedes vexans — gyötrő szúnyog
Megaselia sp. — púposlégy faj
Sciara ofenkaulis — árnyéklégy
Lucilia Caesar — fémzöld döglégy
Diptera indet. —
meghatározatlan apró légy
Martes martes — nyuszt

megoszlás
8%
12%
5%
12%
20%
18%
8%
12%
5%

A barlang élővilágának kutatása még korántsem
teljes, igy abból messzemenő következtetéseket le
vonni nem lenne szerencsés, de már a megismertség
e szerény foka is mutat néhány eltérést, érdekességet
a karsztbarlangok élővilágához képest.
A barlang genetikája
Vulkanikus kőzetekben, így a bazaltokban is
igen változatos módon keletkezhetnek barlangok
(ESZTERHAS 1986). Vannak a kőzettel egyidőben
alakult (szingenetikus) hólyagok, erupciós csator
nák, lávacsövek stb. Ezek legnagyobb része azonban
hazánkban már lepusztult, mert túl közel voltak
az eredeti felszínhez, hol a felszínt alakító erők
hatása már hosszú időn át erőteljesen érvényesült,
így a megmaradt vulkanikus barlangok többsége
a kőzet megmerevedése után, másodlagosan (posztgenetikusán) keletkezett tektonikus, atektonikus, fel
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szakadásos, kimállásos stb. módon, illetve ezek
kombinációjával.
A Pulai-bazaltbarlang kialakulását tekintve a vul
káni kőzetekben másodlagos úton létrejövő üregek *
csoportjába tartozik, ezen belül pedig felszakadás
sal (beszakadásos felharapódzással) létrejött bar
lang. Már MARKÓ (1960) is úgy vélte, hogy
„...feltehetően a viszonylag vékony bazalttakaró
alatti mészkő üregeinek felfelé harapódzó omlása
révén keletkezett, de mészkövet még a legmélyebb
részeken sem találtunk” . Az idézett cikk lektora,
Bertalan Károly, ehhez lábjegyzetként még azt teszi
hozzá, hogy „a bazalt alatt fődolomit tételezhető
fel” . Hasonló a mi meglátásunk is a barlang genezi
sét tekintve, melyet csak alátámaszt GYŐRFFY
(1957) fekete-hegyi vizsgálatának eredménye (de
másoké is — Bubics, Jugovics, Leél-Őssy, Vadász,
Vörös). A bazaltnak a barlang alatti fekükőzetét
nem sikerült megismerni, de az minden valószínűség
szerint mészben gazdag kőzet kell, hogy legyen.
E kőzetben a mész kioldódásával anyaghiány kelet
kezett, melybe aztán feldarabolódva beleszakado
zott a viszonylag vékony bazaltréteg instabillá vált
(főként alsó és középső) része, „átörökítve” a karsz
tos üregeket a bazaltba. E barlangkeletkezési folya
matnak lényeges feltétele (az üregesedett alapkozeten túl) a bazalttakaróban kialakuló litoklázisrendszer iránya. A karsztból a bazaltba „átöröklődött”
barlang csak akkor alakulhat ki, ha a vertikális
litoklázisok lefelé összetartó irányúak (virágcserép
formáció), mert ez esetben az alsóbb rétegek még
képesek leszakadozni, de a felsőbbek megszorulnak
— köztük pedig üregrendszer alakul ki. Ha a bazalttakaró vertikális litoklázisai párhuzamosak, vagy
felfelé összetartóak (lámpaernyő formáció), úgy
bazaltdolinák, bazaltvíznyelők alakulnak ki.

Bazaltdolinák
Hasonló beszakadásos módon, „átörökléssel”
keletkeztek a bazaltdolinák. Kialakulásukra a vi
szonylag vékonyabb bazalttakarók alkalmasabbak.
Ha a bazalt alatt mészben gazdag alapkőzet (mész
kő, dolomit, meszes homok, mésztartalmú bazalt
tufa stb.) van, az karszt oldásos úton üregesedhet,
melybe aztán beleszakadozik a bazaltréteg a fel
színen dolinákat alkotva (GYŐRFFY 1957).
A lávaömlés előtt kialakult karsztképződmények
vajmi kevés szerepet játszhatnak a bazaltfelszín ala
kításában, ugyanis ezeket a lávaár kitöltötte, lezárta.
A bazalttakaró másodlagos karsztformáit (pszeudokarszt), a bazaltdolinákat, dolinatavakat, bazalt
víznyelőket és bazaltbarlangokat a láva megszilár
dulása utáni fekükarsztosodás hozta létre. A bazalttakaróban a peremleszakadások és a tektonikai
erők repedéseket alkottak. Ezeken a leszivárgó víz
(savas oldat) karsztosán oldja a meszes rétegeket,
és az így keletkezett üregekbe szakadozik bele
a nehéz, rideg bazalt — mindig újabb repedéseket,
litoklázisokat létrehozva. (A kapolcsi Király-kő
tufabányájában megfigyelhető, hogy a gödrök repe
déseiből pépszerű mész préselődik ki.)
A Pulai-bazaltbarlang térségében a bazalt feküjeként számításba jöhet mind a dolomit, mind az édes
vízi mészkő, valamint a mésztartalmú bazalttufit.
A kissé távolabbi feltárásokból ismert, hogy a
pliocénkori édesvízi mészkő legalsó rétege márgás,
tehát vízzáró. Elképzelhető, hogy a barlang kör
nyéke alatt is e pliocén rétegek találhatók — így
összefüggő karsztos vízvezető rendszer alakulhatott
ki a jól oldódó édesvízi mészkő és a vízzáró márga
határán. Ezt a nézetet támasztja alá a dolinák sorba
való elrendeződése.
Ha a bazalttakaró vertikális litoklázisai párhuza
mosak, úgy beszakadásos, berogyásos dolinák ala
kulnak a felszínen, ha e litoklázisok felfelé szűkülő
irányúak (Iámpaernyő formáció), akkor a leszaka
dozó bazalttömbök az egyre szélesedő repedésköz
ben mindjobban eltávolodnak egymástól — nagy
vízvezető réseket hagyva maguk között — kialakítva
a bazaltvíznyelőket. A barlang közvetlen szomszéd
ságában beszakadásos dolinákat találunk, kissé tá
volabb pedig víznyelőket is. A még távolabb levő
öcsi-tavak (Nagy-tó, Nagy-Sás-tó, Kis-Sás-tó,
Büdös-tó és a névtelen, többnyire időszakos kisebb
tavak) pszeudokarsztos dolinatavakként foghatók
fel. Ez esetben a beszakadásosan keletkezett doli
nákban előbb csak időszakosan torlódott fel a csapa
dékvíz, később, mikor a növényzetük elegendő víz
záró réteget termelt, állandó vizű tavakká fejlődtek.
A barlang, mint a leírtakból remélhetőleg kitűnik,
méreteivel, genetikájával és egyéb jellemzőivel első
sorban tudományos jelentőségű. A környék föld
tani felépítése, a bazalttakaróban kialakult pszeudokarsztjelenségek szpeleológiai szempontból is figye
lemre méltóvá teszik e vidéket.
Eszterhás István
Isztimér
Köztársaság u. 1S7.
8045

9. ábra. Jellemzők a barlangra a nagy tereplépcsők.
(A fényképeket Gönczöl Imre készítette )
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THE PULA BASALT CAVE
AND ITS ENVIRONS
Besides the extended karst areas, a non-negligible
proportion is represented in the Bakony Mountains
by basalt-capped residual hills (buttes). The basalts
alsó show speleological phenomena—about 40 basalt
caves are known from the Bakony Mountains.
On the Southern slope of the Kab-hegy, near the
viliágé Pula, the largest cave in volcanic matériái
in Hungary, the Pula basalt cave is found. Its length
is 150 m and depth is 22 m. The cave consists of
a large hall and a labyrinth of passages passable
crawling. The basement is covered by large blocks
of basaltic debris everywhere and the walls and
ceiling are formed by intact lamillated or blocky
basalt. In the cavities exposed by cracks and on wall
surfaces calcareous minerals precipitated. In the
biota, the high rate of penicillins (60 per cent) is
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striking. The calcareous basement is only covered
by a thin (20 to 25 m) basalt layer. Infiltrating water
dissolved karstic hollows in the basement and the
rigid and heavy basalt blocks feli intő them, while
secondary karstic features (basalt dolines, doline
lakes, basalt ponors and basalt cave) were formed.

EA3AJIT>TOBA5I ÍIEUIEPA
B íiy jIA H EE OKPECTHOCTb
riOMHMO 3HaHHTeJIbHbIX KapCTOBblX oöjiacieft
rop EaKOHb Hejib3H npeHeöperaTb npHcyTCTBHeM
rop-ocTaHueB c 6a3aJibTOBbiM noKpbiTHeM. B 6a3aJibTax TaKxce HaÖJnoaaioTCH cnejieojiorHMecKHe
HBJieHHH— H3BecTHbi o k o / i o 40 6a3aJiTbTOBbix nemep
b ropax EaKOHb. Ha k » k h o m c k j i o h c ropbi Ka6,
o k o j i o cena Flyjia HaxoaHTca caMaa öojibinaji neiuepa BeurpHH, o6pa30BaHHaa b ByjiKaHHnecKHx nopoaax, 6a3anbTOBaB nemepa b Ilyjia — AJiHHa ee
150 m , rjiyŐHHa 22 m . ílemepa c o c t o h t H3 oztHoro
HeőoJibmoro 3aJia h cHCTeMbi x o a o b , npoxoAHMux
noJi3KOM. H h 3 neutepbi 6e3,ae noxpbiT őojibiiJHMH
oöiioMKaMH 6a3ajibTa, c t c h k h h ü o t o j i o k oöpa3oBaHbi KopeHHbiMH 6a3aJibTaMH iuiacTHHHaTofi h
ŐJIOHHOÍÍ OTflCJIbHOCTH. B ny3bipbKaX, OTKpblTblX
TpeuiHHaMH, h Ha noBenxHocTH c t c h o k Bbme^HJiHCb
H3BecTKOBHCTbie MHHepa/ibi. B ee h c h b o t h o m M Hpe
ocoöo BbicoKoe (60%) cooTHomeHHe neHHUHJiHHa.
KopeHHbie H3BecTKOBbie nopoabi noxpbiTbi cpaBHH* *
TejibHo t o h k h m c j i o c m (20—25 m ) 6a3aJibTa.
HH(J)HJibTpHpyiouxaflC5i nepe3 TpeutHHbi Bo,aa pacTBopHJia KapcTOBbie noJiocTH b KopeHHbix nopoaax
h b h h x oŐBaJiHjica xpynKHÜ TJOKeiibiH 6a3ajibT,
o6pa3yji BTonHHHbie KapcTOBbie (hopMbi (6a3aJibTOBbie itonHHbi, o3epa-,aojiHHbi, 6a3a;ibT0Bbie norj i o m a i o m H e b o p o h k h h 6a3ajibTOBbie neuiepu).

