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A MELEGVIZES EREDETŰ BARLANGOK  
KUTATÁSÁNAK EREDMÉNYEI

Takácsné Bolner Katalin—Kraus Sándor

Magyarországon számos olyan barlang található, 
melyeknek formakincse és ásványkiválásai nem 
magyarázhatók sem a leszálló hideg karsztvizek, 
sem a karsztvízszinten szubhorizontálisan, lassan 
áramló hidegvizek hatásával. Ezek a barlangok 
mészkőhegységeink peremterületein fordulnak elő, 
ahol a kiemelt karbonátos kőzettömegek a hegység
előterek — vagy köztes medencék — mélybe zök
kent, vastag vízzáró képződményekkel borított 
karbonátos tömegeivel érintkeznek.

A természetes melegforrásaink feltörési pontjai 
ugyanezen körzetekben találhatók, amíg azonban 
ezek ősidők óta ismertek voltak, a barlangok túl
nyomó többsége csak századunkban, emberi be
avatkozások — főleg kőfejtés — eredményeként 
vált ismertté. Noha egyes barlangok jellegzetes 
formakincsének kialakulását már Pávai-Vajna 
(1930) a forró oldatok és gőzök-gázok hatásával 
magyarázta, inkább sajátos ásványegyüttesük volt 
az, amely elsőként meggyőzte a szakmai közvéle
ményt e barlangok és a környező melegforrások 
kapcsolatáról. Az ismert barlangok számának nö
vekedésével egyre széleskörűbbé váló vizsgálatok 
és a hidrológiai-földtani-ásványtani kutatási mód
szerek tökéletesedésének eredményeként e barlan
gok kialakulásának, fejlődéstörténetének egyre több 
részlete körvonalazható.

Melegvizes eredetű barlangjaink száma leg
nagyobb a Budai-hegységben, a Pilisben és a Gere
csében, de megtalálhatók minden jelentősebb 
karsztterületünkön: az Aggteleki-karszt és a Bükk 
DK-i peremén, a Bakony DNy-i előterét alkotó 
Keszthelyi-hegységben és a Villányi-hegység D-i 
előterében levő Beremendi-rögben is. E barlangok 
nemegyszer jelentős kiterjedésűek: a Magyarország 
leghosszabb-legmélyebb (200 m-nél hosszabb 
és/vagy 50 m-nél mélyebb) barlangjainak listáján 
szereplő 104 barlang közül 32 tartozik e csoportba, 
közöttük van az ország harmadik, negyedik és ötö
dik leghosszabb rendszere is.

Melegvizes eredetű barlangjaink megismerésének 
néhány évszáma

Jelen ismereteink szerint melegvizes eredetűnek 
tartott, vagy ilyen behatást is tükröző barlangjaink 
közül csupán a Gerecse és a Pilis néhány kisebb

barlangja, valamint a budai Vár-barlang és Bátori- 
barlang esetében bizonyított, hogy már az őskor 
és a középkor emberei is ismerték azokat.

A langyosvizű budai Malom-tó fölött nyíló bar
lang első említése 1856-ból, Molnár Jánostól szár
mazik, aki bejárta és felmérte annak száraz felső 
üregrészét, és benne vízkémiai vizsgálatokat is vég
zett. A beremendi szigetrög első ismert barlangja 
egy 1863-ban, kőfejtés során feltárult üreg volt, 
amelynek fosszilis csontmaradványait Kubinyi 
(1863) és Petényi (1864) dolgozta fel. A múlt szá
zad végén már ugyancsak ismert volt a Bükkalján, 
Miskolc határában az a tágas barlangüreg — a 
Miskolctapolcai-tavasbarlang — amelyből egy 
bővizű melegforrás tört elő. A Balatonfelvidék ak
tív, langyosvizű tavakkal kitöltött barlangjára
— a Tapolcai-tavasbarlangra — 1902-ben, kútásás 
során bukkantak rá.

A nagy budai barlangok közül elsőként a Pál- 
völgyi-barlangot nyitotta meg 1904-ben a budai oldal 
hegyeibe mélyülő kőfejtők egyike. Ennek kialakulá
sában még a felszíni eredetű hidegvizeknek tulajdo
nították a fő szerepet, s a hévizeket csak utólagos 
(Cholnoky, 1925), illetve átkristályosító hatásával 
preformáló tényezőnek tartották (Sclierf\ 1928).

A közeli Szemlő-hegyi-barlang 1930-ban, ugyan
csak kőfejtés eredményeként vált ismertté. Ennek
— a falakat borító, nagy tömegű, szokatlan „borsó- 
kőkiválások” vizsgálatai alapján — már fel- és el
ismerték melegvizes eredetét (Kadic, 1931, 1933; 
Cholnoky, 1935). 1933-ban itt újabb borsóköves 
hasadékrendszer — a Ferenc-hegyi-barlang — tá
rult fel csatornaásás közben. A Keszthelyi-hegység 
legnagyobb rendszere, a Cserszegtomaji-kútbarlang 
horizontális kuszodalabirintusa ugyancsak 1930- 
ban, kútásás során nyílt meg, 51 m felszín alatti 
mélységben.

1946-ban járták be és vizsgálták meg a Pilis 
ÉNy-i elvégződésénél, Dorog határában megnyílt, 
gipsz- és aragonitkiválásokban gazdag Sátorkő- 
pusztai-barlangot, amelynek sajátos, gömbfülkék
ből felépülő rendszerét a ,,tiszta” hévizes üreg
képződés típuspéldájának tekintették (Jakucs, 
1948). A dorogi szénbányák vágataival harántolt, 
kristálykiválásokkal bélelt hasadékbarlangokat Ven- 
kovits I. 7949-ben ismertette.
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1. ábra. Regionális karsztvízáramlási irányok Magyarország hévíztároló alaphegy ségi képződményeiben 
(Alföldi—Böcker—Lorberer nyomán). 1. Karsztosodott alaphegységi kőzetek (főleg mezozóos), 2. Nem

karsztos alaphegy ségi kőzetek (főleg palezóos és pre kambriumi), 3. Nagyobb termális források;
a = felszíni, b = felszínalatti

A könnyűbúvár-technika elterjedésével megindult 
a melegvizes barlangok víz alatti részeinek feltárása. 
A Tapolcai-tavasbarlang hossza 1974-ben már el
érte az 1 km-t, a Molnár János-barlang ismert hosz- 
sza 1977-re 400 m-re növekedett. 1975-ben sikerült 
feltárni az ország legmélyebb, legmelegebb vizű 
hévforrás-barlangját, a 38 m vízmélységben nyíló 
hévízi Forrás-barlangot.

Az elmúlt tíz év során ugyancsak születtek jelentős 
feltárások. 1980 óta a Pál-völgyi-barlang hossza 
több mint 5 km-rel növekedett; 1984-ben, épület
alapozás közben feltárult az ország kristályképződ
ményekben egyik leggazdagabb rendszere, a József- 
hegyi-barlang, majd kőbányászat eredményeként a 
Beremendi-kristálybarlang. Mindezek egyértelműen 
arra utalnak, hogy melegvizes eredetű barlangjain
kat közel sem ismerjük még teljes számban és terje
delemben.

A hévizes áramlási rendszer
Hévforrásaink eredetére vonatkozóan már Zsig- 

mondy (1878) megállapította, hogy a Dunántúli
középhegység karbonátos tömegeinek felszínén be
szivárgó csapadékvíz a medenceüledékekkel elfedett 
karbonátos kőzetekben áramolva felmelegszik és 
hévizek formájában kerül újra a felszínre. E moz
gásfolyamat első modelljét Schafarzik alkotta meg 
(1924—26). Vendel és Kisházi (1963—64) már 
víz- és hőháztartási számítások alapján vázolták a 
középhegység karsztos hévizeinek áramlási viszo
nyait; a legalaposabban vizsgált budapesti hévizekre 
vonatkozóan a jelenlegi legkorszerűbb rendszer- 
modellt Alföldi és társai (1977) dolgozták ki.

E regionális méretű áramlásoknak a kialakulásá
ban a szerkezeti, földtani, hidraulikai és termo
dinamikai tényezők egyaránt döntő szerepet ját
szottak.

A magyarországi karsztosodó kőzetek túlnyomó 
részét alkotó mezozoós karbonátok felszíni ki
búvásai (1350 km2) alig 10%-át jelentik teljes elő
fordulási területüknek, azaz az ország földtani 
felépítésében jelentős arányt képviselnek a fiatal 
medenceüledékekkel fedett karbonátos kőzettöme
gek. Ezen, a kréta időszak során részben karsztoso
dott, majd mélybe süllyedt karbonátkőzetek rés
hálózatában és üregeiben tárolódó vizek jelentős 
felmelegedése a világátlagot jóval meghaladó, mint
egy 5 °C/100 m-es geotermikus gradiensnek köszön
hető, amely a földkéreg itteni kis vastagságára vezet
hető vissza.

Az áramlási rendszert a beszivárgási területek sza
bad karsztvíznívója és a megcsapolási pontok szintje 
közötti nyomáskülönbség tartja mozgásban. E nyo
máskülönbséget egyrészt a két szint közötti geodé
ziai magasságkülönbség, másrészt az eltérő víz- 
hőmérsékletekből adódó fajsúlykülönbség (hőlift) 
okozza. A felszálló melegvizek a vízzáró fiatal me
denceüledékek miatt kényszerpályán mozognak, s 
felszínre lépésükre ott van mód, ahol a vízvezető 
karbonátos tömegek a hegységperemeken előbuk
kannak a vízzáró képződmények alól — azaz fel
áramlásuk szerkezeti zónákhoz kötött.

E szerkezeti zónák rendszerint egyúttal az egyes 
hegycsoportok leszálló hideg karsztvizének meg
csapolási pontjai is, így a forrászónákban meleg és 
hideg komponens keveredik. A kétféle komponens 
keveredése a közvetlenül a meleg komponenst
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gyelhető: a Molnár János-barlangban 18 és 26 °C-os 
vízhőmérsékletek mérhetők (Plózer, 1972), a hévízi 
Forrás-barlangban 17 és 40 °C-os víz tör fel egymás
tól alig pár m-re (Plózer, 1977). A forrászónák víz- 
járatainak járható méretű üreghálózattá való 
tágulása e különböző hőmérsékletű és oldottanyag- 
tartalmú vizek találkozásakor fellépő erős kevere
dési korróziós hatással magyarázható (Müller és 
Sárváry, 1977 ).

A hévizek karsztos eredetének megfelelően e bar
langok tehát nem hidrotermális, hanem termál- 
karsztos rendszerek, hiszen a geológiai nevezéktan 
szerint a hidrotermális oldatok utóvulkáni folyama
tokhoz kapcsolódnak. Ugyanakkor a barlangok 
zömének kioldódásában vezető szerepet játszó 
keveredési korrózió figyelembevételével e barlangok 
nem igazán hévizes, inkább csak melegvizes eredetű
nek tekinthetők.

A melegforrások által a Budai-hegységben és a 
Gerecsében lerakott édesvízi mészkövek vizsgálatai 
(Scheuerés Schweitzer, 1981), ill. ősföldrajzi vizsgá
latok alapján bizonyosra vehető, hogy a fentiekben 
vázolt áramlási rendszer már a pliocén-pleisztocén 
kor óta változatlanul fennáll. Az évszázezredes 
melegforrástevékenység a pleisztocén folyamán fo
kozatosan emelkedő hegycsoportokban több for
rásmészkő- és barlangszintet alakíthatott ki (2 . 
ábra). A többé-kevésbé jól elkülöníthető szintek 
egyben a pleisztocén klímaingadozásait is tükrözik, 
amelyek a vízutánpótlást biztosító csapadékvizek 
mennyiségét erősen befolyásolták. E klímaingado
zások egyes melegvizes eredetű üregek kitöltésében 
található gerinces ősmaradványok vizsgálatával 
(Jánossy, 1979) is nyomon követhetők.

A nagy mennyiségű bányászati vízkitermelés miatt 
a Dunántúli-középhegység karsztvízszintje az utóbbi 
évtizedben erősen lesüllyedt. A megváltozott nyo
másviszonyok következtében nagy vízhozamú lan
gyos források apadtak el Tatán és Tapolcán, Hé
vízen pedig jelentős hozam- és hőfokcsökkenés 
tapasztalható.

Az üregesedés folyamata, formakincs
Melegvizes eredetű barlangjaink térbeli kiterje

dése, a kis alapterületen kialakult, gyakorlatilag 
egyenrangú járatokból álló, sűrű, akár több km 
összhosszúságú járathálózatok, a hirtelen változó 
szelvényméretek, a gyakran meglepően szűk át
járókkal összekapcsolt tágasabb folyosók és termek 
jól értelmezhetők a forrászónában lejátszódó keve
redési korróziós hatással. A keveredő vizek külön
bözőségét, s így a korróziós hatást is fokozhatja az a 
feltételezett folyamat, miszerint a feláramló meleg 
komponensben elnyelődik a lezökkent karbonátos 
alaphegység mélyebb régióiban lejátszódó meta
morfózis során felszabaduló C 0 2 is (Müller, 1971).

Minthogy a forrászónákban keveredő vizek a 
kőzettömeget behálózó repedésrendszerek mentén 
mozognak, a barlangok preformáló tényezői közül 
általában a legjelentősebb a tektonika szerepe. Ez a 
legszembetűnőbb a Budai-hegység hálózatos alap
rajzú nagy barlangrendszereinél (Kraus, 1978), de a

járatirányok statisztikus vizsgálatával a tektonikus 
preformáció hatása még az olyan szövevényes tér- 
labirintusoknál is kimutatható, mint pl. a Beremendi- 
kristálybarlang ( Takácsné, 1985). A határozott 
tektonikus preformációnak megfelelően melegvizes 
eredetű barlangjaink többségének folyosói hasadék- 
jellegűek, magasságuk lényegesen meghaladja szé
lességüket.

Több barlangunknál jelentős szerepe van a réteg- 
és kőzettani preformációnak is. így pl. egyes budai 
barlangoknál a fő üregesedés felső szintjét az eocén 
mészkő fedőjében települő márga határolja le, ezt 
csak a forráskürtők tudták áttörni, ahol az erősebb 
vízmozgás képes volt eltávolítani e kőzetfajta nagy- 
mennyiségű oldási maradékát (Müller, 1974). 
A Hévízi-tó egykori vízrendszeréhez tartozó cser- 
szegtomaji „kútbarlangok” a triász dolomit és a 
reátelepült, vízzáró fiatal homokkő réteghatárán 
oldódtak ki; Esztergomban ugyancsak ismerünk 
kisebb melegforrás-barlangokat triász mészkő és 
kovás oligocén homokkő réteghatárán.

A Budai-hegység néhány barlangjánál a kőzet
anyag jellegzetes átalakultsága figyelhető meg egyes 
kőzetrések dm-es nagyságrendű körzetében. A sár
gásfehér, savban nem oldódó, porózus szerkezetű, 
jellemző eocén ősmaradványokat tartalmazó anya
got már Scherf (1928) a hasadékok mentén feltörő 
forró vizek által átkristályosított kőzetanyagként 
értékelte, benne Cramer (1929) 67—90% Si02-tar- 
talmat mutatott ki. Az elkovásodást okozó folyama
tot elsőként Kovács és Müller (1980) különítette el 
határozottan a barlangokat kioldó melegforrás- 
tevékenységtől, annak felismerése alapján, hogy ezen 
elváltozások, valamint bizonyos ásványtelérek létre
jötte nem magyarázható a hévízáramlási rendszer 
nyomás- és hőmérséklet-viszonyaival. Kétfázisú 
modelljük értelmében e felszíni kőzetfeltárásokban 
is tanulmányozható jelenségek egy, a Dunazug- 
hegység miocén korú andezitvulkanizmusához kap
csolódó hidrotermális fázis termékei, amelynek le
játszódásakor a Budai-hegység területét még több
száz m vastag agyagtakaró borította.

Bizonyos üregesedést e fázis is okozhatott már, 
ennek ténye azonban csak azoknál az üregeknél 
bizonyítható, melyeknek falait e magas hőmérsékletű 
fázis ásványai borítják. A nem oldható, átkováso- 
dott kőzetzónák preformáló hatása porózusságuk- 
ból adódó jó vízvezető képességükben nyilvánult 
meg, így pl. a Mátyás-hegyi- és a Pál-völgyi-barlan- 
gok tágas járatai ilyen kovás zónák mentén alakul
tak ki (Kárpát 1983, Takácsné 1980). Gyakori, hogy 
a kioldódás a kovazónáknak csupán egyik oldalán 
történt, így jellegzetes, aszimmetrikus, d-betű alakú 
járatszelvények jöttek létre (Kraus, 1982).

Melegvizes barlangjaink oldásformái közül leg
jellegzetesebbek a gömbfülkék, e közel szabályos 
gömb-félgömb alakú, néhány m-ig terjedő átmérőjű, 
gyöngysorszerűen egymáshoz kapcsolódó üreg- 
részek, melyek zömmel a barlangok felsőbb szint
jein, gyakran záróformaként jelentkeznek. Kialaku
lásukat először Müller (1974) a vízfelszín fölé nyúló 
hasadékok falára a hőmérsékletkülönbség miatt 
lecsapódó, majd visszacsorgó kondenzvíz oldó hatá-

63



megcsapoló fúrt kutak és a természetes melegforrá
sok hőmérsékleti és tricium-izotópos vízkör-kü
lönbségeivel (Deák, 1979) igazolható, de aktív 
melegforrásbarlangjainkban közvetlenül is megfi- 
sával magyarázta. Ez azonban nem adott kielégítő 
értelmezést a felülről teljesen zárt kupolákra, rá
adásul hasonló formák — igaz jóval kisebb szám
ban — előfordulnak a hidegvizes barlangokban is. 
A jelenleg elfogadott nézet szerint e formák vízzel 
teljesen kitöltött járatokban, konvekciós áramlások 
hatására jöttek létre (Miiller, 1977, 1983). Elméleti 
fizikai úton bizonyítást nyert úgy a kondenzvíz- 
korróziós modell (Szunyogh, 1982, 1984), mind a 
víztükör alatti korróziós modell (Dubljanszkij, 
1987) lehetősége. Figyelemre méltó, hogy a számí
tások alapján a forma kialakulásának időigényére 
nyert értékek ugyancsak az utóbbi folyamatot 
valószínűsítik (Szunyogh, 1987).

A járatok nagyformáit igen sok kisforma teszi 
változatossá, melyek részben a szelektív korrózióra, 
részben pontszerű keveredési korróziós hatásokra, 
a víz áramlására, valamint a melegvízből kiváló 
gázbuborékok mozgására vezethetők vissza. A leg
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ismertebb ilyen kisformák az egyes falszakaszokon 
tömegesen megjelenő, pár dm átmérőjű, félgömb
alakú gömbüstök (melyeket régen örvényüstöknek 
tartottak), valamint az egyes járatok főtéjében, ill. 
áthajló falfelületein található mennyezeti csatornák 
és keskenyebb buborékcsövek.

Számos melegvizes eredetű barlangunknál ki
mutatható, hogy fejlődéstörténetükben a vízzel 
borítottság mértéke időszakosan változott. Ez a 
pleisztocén során bekövetkezett klímaingadozások 
és hegységeink fokozatos kiemelkedésének együttes 
hatására vezethető vissza. A pleisztocén jeges, szá
raz időszakaiban a lecsökkenő csapadékmennyiség 
következtében a forráshozamok is lecsökkentek, sőt 
a források egy része valószínűleg teljesen elapadt. 
A kioldódott üregrendszerekben a vízszint süllye
dése következtében légtérrel érintkező, gyakorlatilag 
pangó vizű tavak alakultak ki, amelyekből jellegze
tes ásványkiválások rakódtak le az üregek oldal
falaira és aljzatára.

Azokon a területeken, ahol a hegytömb kiemelke
désével újabb megcsapolási pontok nyíltak meg, a 
következő, nedvesebb, enyhébb időszak forrás
működése áthelyeződött, s az üregképződés az új 
forrászónákban folytatódott. E folyamat egyes 
állomásai a különböző szinten elhelyezkedő barlan
gok, ill. a lerakodott forrásmészkövek vizsgálatával 
pontosan nyomon követhető (Scheuer és Schweitzer, 
1981). Ahol viszont lényeges áthelyeződésre nem 
volt mód, ott a forrásműködés újbóli megindulása
kor a korábbi járatokat, vagy azok egy részét öntötte
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3. ábra. A Bátori-barlang gömbfülkesorának hossz- 
metszete (Kárpát J.—Borka P. 1986)

el ismét a melegvíz. A Budai-hegység egyes barlang
jaiban megfigyelhető, hogy a megélénkülő vízmoz
gás a kiválásokat is áttörte, s így jellegzetes „hév
forráscsövek” alakultak ki (Kessler, 1961), másutt 
az üstös oldásformák a kiválásokba is belemaród- 
tak, s észrevehető egyes kiválások részleges vissza- 
oldódása majd továbbnövekedése is (Kraus, 1982).

A Pál-völgyi-barlang egyes melegvizes ásvány
kiválásairól viszont bizonyítható, hogy azok előző
leg már szárazzá vált aljzatra rakódtak le (Kiss— 
Takácsné, 1987), e korábbi kitöltési szint maradvá
nyai a jelenlegi aljzat fölött helyenként több m 
magasságban nyomozhatok — azaz itt legalább 
három melegvizes periódus követte egymást. 
A Pilis, a Beremendi-rög és az Esztramos egyes 
barlangjaiban a melegforrás-működés szüneteiben 
cseppkövesedés indult meg, itt az ismét felemelkedő 
meleg víz ezek felszínét oldotta vissza, majd borí
totta be kiválásokkal. A földtörténeti közelmúlt 
karsztvízszint-változásaira utalnak azok a függő
cseppkövek, amelyek aktív melegforrásbarlang- 
jainkban, mélyen a jelenlegi vízszint alatt találhatók.

A hegytömegek fokozatos kiemelkedésével végleg 
szárazzá váló barlangokban üregtágulás zömmel már 
csak omlások, felharapódzások, ill. a kovás zónák 
lassú kipergése formájában történt, noha ismerünk 
arra is példákat, hogy egyes melegvizes eredetű 
barlangjaink felszínre nyílott járatai később víz
nyelőként működtek. Ilyen behatásra vallanak pl. a 
Solymári-ördöglyuk őslénytani leletei ( Vértes,
1950), a Mátyás-hegyi-barlang hidegvizes korróziós 
formákat mutató Patakmedre (Kárpát, 1983), vagy 
a Pál-völgyi-barlang üledékkitöltésében helyenként 
fellelhető szenesedett növénymaradványok.

Asványkiválások
Melegvizes eredetű barlangjaink változatos ás

ványtársulásaiban az üregkioldódást megelőző 
magas hőmérsékletű fázis ásványai, a barlangokat 
kitöltő melegvizek lerakódásai és a szárazzá vált 
rendszerekbe beszivárgó hideg vizek cseppkőkép
ződményei egyaránt fellelhetők.

A magas hőmérsékletű oldatokhoz kapcsolódó 
ásványok természetesen nemcsak barlangjainkra 
korlátozódnak, a felszíni kőzetkibúvásokban épp
úgy megtalálhatók, mint a kőfejtők, bányavágatok 
falfelületein. A barlangjáratok csupán feltárják 
ezen ásványokat, akárcsak az alapkőzet ősmaradvá
nyait vagy limonitosodott piritgumóit.

E magas hőmérsékleten keletkezett ásványok kö
zül a legáltalánosabban elterjedt a kalcit, amelynek 
tömeges kifejlődésű változata akár m-es szélességű 
teléreket alkot, több cm-es, fentnőtt „farkasfog” 
kristályai pedig nyitott hasadékok és kristályüregek, 
geódák falait bélelik ki. A Budai-hegységben, a Ge
recsében és a Pilisben gyakoriak a táblás kristályok
ból álló barittelérek is.

Az anyaguk, ill. a kristályok nagy fajlagos felülete 
miatt kevésbé oldódó ásványtelérek voltaképpen 
akadályt jelentettek a későbbi üregkioldódás szá
mára, így többnyire mélyen benyúlva jelennek meg 
a járatok falain vagy mennyezetén. Részben e tény, 
részben a magas hőmérsékletet jelző kristályformák 
vezettek el ahhoz a felismeréshez, miszerint ezek a 
barlangokat létrehozó termálkarsztos működést 
megelőzően, még vastag agyagtakaró alá temetett 
kőzettömegben, „zárt cellájú” anyagáthalmozássa 
jöttek létre (Kovács és Müller, 1980).

Az utóbbi évek ásványtani kutatásai alátámasztot
ták a fenti elméletet. A telér-, ill. „farkasfog”-kalci- 
tok folyadékzárvány-vizsgálatai (G áttér, 1984)
135—200 °C-os vízből, fedett karsztban történt 
kiválásukat bizonyították, a bezárt oldatok össze
tétele alapján a hőhatás eredetére vonatkozóan a 
Budai-hegységből származó minták esetében vulká
ni működés, a Bakony és a Bükk pereméről szárma
zó minták esetében geotermikus felfűtés volt való
színűsíthető. A Derek Ford által, a Budai-hegységből 
származó mintákon végzett U/Th kormeghatározás 
és 13C—lsO izotópvizsgálatok (személyes közlés, 
1985) alapján ezen ásványok ugyancsak élesen el
különültek a melegvizes ásványlerakódásoktól.

A Budai-hegységben több, különböző kristály
formákkal jellemezhető kalcit- és baritgeneráció 
(Schafarzik, 1928), sőt helyenként a kalcit- és barit- 
kiválások váltakozása (Koch, 1966) figyelhető meg. 
Ez a zárt cellájú anyagáthalmozási folyamat szaka
szosságára, többszöri felújulására utal. Ezen jelen
ségek barlangjainkban is tanulmányozhatók. A bar
langokat kioldó melegvizek az idősebb kalcitkristá- 
lyok egy részét visszaoldották, pl. Beremenden a 
vastag kalcittelérek felszíne gyufaszálnyi kalcit- 
forgáccsá hullik szét. Ugyanitt több helyen a „far- 
kasfog”-kalcitok felületén vagy csúcsán figyelhetők 
meg mély bemaródások.

Jellegzetes melegvizes ásványlerakódásaink az 
előző genetikai csoporttal ellentétben a barlangokon
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kívül legfeljebb egyes fúrt hévízkutak felszínközeli 
kiválásaiként jelennek meg. A barlangokon belül 
bizonyos szintekre való koncentrálódásuk arra utal, 
hogy lerakódásuk a melegforrástevékenység szüne
teiben, a hegytömbök fokozatos emelkedésével 
részben légteressé váló üregekben kialakult tavak 
oldottanyag-tartalmának kiválásával történt (Kraus, 
1982). E lerakódásoknak a zöme ásványtanilag 
ugyancsak kalcit.

A melegvizes ásványkiválások leggyakoribb for
mája a borsókő, amely cm-es méretű, fehér-sárgás- 
fehér, rétegzett felépítésű gömböcskékből áll, 
s szőlőfürtökre emlékeztető, gyakran vékony nyélről 
szerteágazó halmazokként borítja be a barlang
falakat. A nagy tömegben elsőként a Szemlő-hegyi- 
barlangban észlelt képződményt kezdetben arago- 
nitnak tartották — ez vezetett a barlang hévizes 
eredetének felismerésére is. A korszerű vizsgálati 
módszerek anyagát kalcitnak jelzik, ez feltehetően 
utólagos kristályszerkezeti átalakulás következ
ménye.

Egyes barlangokban a borsókövekre emlékeztető, 
de önálló kristályformával rendelkező egyedekből 
álló kiválások találhatók, ezek valószínűleg már 
keletkezésükkor is kalcit anyagúak lehettek (Kiss— 
Takáesné, 1987). A borsókövektől tömöttebb meg
jelenésük és rétegzetlen szerkezetük alapján el
különülő „karfiolok” (Kraus, 1982) feltehetően az 
áramlástól elzártabb részeken fejlődtek ki.

Ugyancsak jellemző kiválástípust alkotnak a pár 
mm-cm vastagságú, kalcit anyagú lapocskákból 
összeálló „kalcitlemezek” . Ezek a barlangi tavak 
felületén kiváló vékony mészhártyából alakultak ki, 
melyek összetöredezve az aljzatra süllyedtek, s ott 
kristálygócként működve megvastagodtak és össze- 
cementálódtak (Kraus, 1978). Az eredeti kitöltés 
utólagos áthalmozódása miatt ezek maradványai 
sok helyen több m magasságban láthatók a jelenlegi 
járószint felett, aljukon néha az egykori kitöltés 
egy-egy törmelékdarabkája is felismerhető. Egyes 
barlangjáratokban a barlangi tavak fokozatos szint
süllyedését jelző, vízszintes kiválásbordák is meg
figyelhetők.

Ritka kiválási formát jelentenek a „karácsony
fák” . A Szemlő-hegyi-barlangban előforduló, 30— 
200 cm magas, 20—50 cm széles, borsókővel borított 
kúpos oszlopokról feltételezték, hogy hévizes gejzí
rek (Partos, 1960), vagy elöntött állócseppkövek, 
azonban a barlang kiépítése során elmetszett, illetve 
a József-hegyi-barlangban talált példányok arra 
utalnak, hogy ezek a kalcitlemezek lokális felhal
mozódásaival alakultak ki.

A kalcium-karbonát 29 °C-nál alacsonyabb hő
fokon instabil kristálymódosulata, a tűs aragonit 
csak néhány barlangunkban fordul elő, tömeges 
megjelenései a József-hegyi-barlangot és a Bere- 
mendi-kristálybarlangot legszebb melegvizes eredetű 
üregrendszereinkké avatják.

Egyes barlangjaink változatos formájú gipszkivá
lásokat is tartalmaznak. Valószínű, hogy ezek kelet
kezése az alapkőzet pirittartalmával van kapcsolat
ban, amely a melegvizek hatására limonittá oxidáló
dott, felszabadítva a pirít kéntartalmát. A gipsz

többnyire vékony pikkelyek, vagy rostok, tömött 
bevonatok formájában fordul elő, helyenként a 
kőzet pórusain kinyomódó gipsz görbült „virágo
kat” és dugóhúzószerűen csavarodó formákat alkot. 
A József-hegyi-barlangban különlegességként több 
dm-es fentnőtt „gipsztőrök” és tizedmilliméter vas
tagságú, akár 1 m hosszúságot is elérő „hajszálak” 
találhatók (Adamkó—Leél-Össy, 1984).

Feltehetően ugyancsak a kőzettani viszonyokkal 
van összefüggésben, hogy a hévízi Forrás-barlang 
homokkőben kialakult forrástermének alján több 
kg-os markazittömbök figyelhetők meg (Plózer, 
1977).

Speciális barlangi ásványaink közé tartozik végül 
a tejfehér, lágy masszacsomókat, vagy krémszínű 
szemcséket alkotó huntit (CaMg2(C 03)4) is, amely
nek mindhárom hazai előfordulását melegvizes 
eredetű barlangok, üregek jelentik.

A melegvizes kiválásokból folyadékzárvány-vizs- 
gálatok eddig csak a Pál-völgyi-barlangban történ
tek, ennek eredményei arra utalnak, hogy az itteni 
kiválásokat létrehozó oldatok hőmérséklete, tö
ménysége és kémiai összetétele igen hasonló volt a 
jelenlegi budai melegforrásokhoz (Gatter, 1984).

Melegvizes eredetű barlangjaink cseppkőképződ
ményei legfeljebb méretükben és mennyiségükben 
különböznek egyéb karsztos barlangjaink csepp
köveitől. Mivel e barlangok felett gyakran gyengén 
vízáteresztő kőzetek találhatók, cseppkövesedés 
csak egyes szakaszokon tapasztalható, s a barlangok 
általában cseppkövekben szegényeknek nevezhetők. 
Az üregek alján felhalmozódott laza kitöltéstömeg 
miatt gyakori az állócseppkövek alárendeltsége, 
helyettük többnyire kiterjedt aljzati átitatódások és 
bekérgezések alakultak ki. A dolomit-homokkő 
réteghatáron kioldódott Acheron-kútbarlangban 
ritkaságként limonitanyagú függőcseppkövek fi
gyelhetők meg, ezek keletkezése a fedő homokkő 
vastartalmának kimosódásával magyarázható ( Kár
pát, 1983).

A különféle ásványkiválások melegvizes eredetű 
barlangjaink egy-egy fejlődési szakaszát dokumen
tálják. A kiválások korára, a kiválasztó közeg 
fiziko-kémiai tulajdonságaira vonatkozó vizsgálatok 
folytatása éppen ezért kiváló lehetőséget nyújt e 
barlangok fejlődéstörténetének további kutatásához, 
az egyes barlangok morfológiai és ásványtársulás- 
beli különbözőségeinek megértéséhez.
Kraus Sándor Takáesné Bolner Katalin
Budapest Budapest
Ságvári Endre út 30. Attila u. 111.
H —1039 H —1012
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