
Karszí és Barlang 2007. / - / / .  p. 17-36. Budapest 2008.

Deák István14-dr. Leél-Őssy Szabolcs* 2 3 4-Kövér Szilvia34-dr. Surányi Gergely3 4
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ÖSSZEFOGLALÁS

A Csévi-szirtek barlangjai a Dunántúli-középhegységi Pilisben találhatók. Ezen speciális karsztterület 
külső megjelenésére meredek sziklafalak, kőgörgeteges lejtők jellemzőek.

Az autogén (A-tipusú) karszt befoglaló kőzetét felső-triász Dachsteini Mészkő alkotja. A felszíni karsztjelen
ségekre karrok, dolina, roncsbarlangok jellemzőek. A felszín alatti karsztjelenségeket a barlangok képviselik. 
A területen 47 barlang ismeretes kb. 6100 m hosszan. Közülük 5 barlang emelkedik ki: a 4500 m hosszú Leány- 
Legény-barlangrendszer, a 672 m hosszú Indikációs-barlang, a 300 m-es Ajándék-barlang, a 92 m hosszú Ősi- 
barlang, valamint a 194 m-es Rejtekút-barlang. A terület legutóbbi geológiai szemléletű összefoglaló munkája 
1954-ben született, amikor a barlangok összhossza kb. 1500 m volt. Az új járatszakaszok, formakincsek és kép
ződmények felfedezésével indokolttá vált egy új szemléletű tudományos feldolgozás. Ennek célja a barlangok 
genezisének meghatározása volt. A barlangok genetikájára a következő adatok utalnak:
-  a barlangok alaprajza: labirintusos, több szint van egymás felett, szűk szorítok és tágas termek sűrűn 

váltják egymást
-  formakincsek: gömbfulkék, korróziós üstök, mennyezeti csatornák egyaránt jelen vannak
-  képződmények: kalcitkérgek és kalcitlemezek is megjelennek.

Ezek alapján a Csévi-szirtek barlangjai termálkarsztos eredetűek, képződésüket a budai hidrotermás bar
langokhoz hasonlóan keveredési korrózió okozta, de a víz hőmérséklete alacsonyabb lehetett.

A kalcitlemezekből uránsoros radiometrikus kormeghatározás történt. Ez alapján a kalcitlemezek felhalmo
zódásának kora a mindel-riss interglaciálisba esik. Ekkor a Leány-Legénv-barlang járatainak nagy részét még 
víz töltötte ki, de már levegős járatok is jelen voltak. A fő  oldási fázis ezt megelőzően, valószínűleg a kora-pleisz
tocénben volt. A Csévi-szirteken több kalcitlemez szintet ki lehetett mutatni, különböző magasságban, melyek ko
rolásával információt lehetne kapni a paleokarsztvizszintek változásairól, és ezáltal a hegység kiemelkedéséről.

A barlangok kitöltéseinek jelentős részét agyag alkotja. A Leány-Legény-barlangrendszerből vizsgált agyag
minták ásványos összetétele: kvarc, kaolinit, muszkovit, montmorillonit. A minták hasonlósága alapján elmond
ható, hogy a barlangok agyagkitöltése döntően a befoglaló Dachsteini Mészkő oldási maradékából származik.

A barlangok digitálisan megjeleníthető poligonmenetén jó l látható az erőteljes tektonikai irányítottság. 
A felszín bejárása során méréseket végeztünk, melynek célja a terület tektonikájának és barlangi hasadékok irá
nyainak összehasonlítása volt. Ez alapján a területre négy> tektonikai fázist sikerült kimutatni a kréta időszaktól 
kezdődően.

1. BEVEZETÉS

Az utóbbi évtized felfedezéseivel a Leány-Legény-barlang kétség kívül a Pilis legjelentősebb barlangrend
szere lett. A Csévi-szirteken az 1991-töl megélénkülő kutatások azonban nemcsak ennek a két (ill. azóta már 
egy) barlangnak a kutatása során hoztak új, sokak számára meglepő eredményeket, hanem a „Szirtek” több más 
pontján is. így új, önálló barlangokat (pl. Ajándék-barlang, Indikációs-barlang, Rejtek-út-barlang, Ősi-barlang, 
Ariadne-barlang) fedeztek fel, ill. már ismert barlang között sikerült megtalálni a természetes összeköttetést
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(a Legény- és a Leány-barlang között két ponton is, valamint az Ariadne-barlang és a Leány-Legény-barlang 
között. így jelenleg a hivatalos elnevezés Leány-Legény-Ariadne-barlangrendszer, de az egyszerűség kedvéért 
cikkünkben az egykori Leány-Legény-barlangrendszer elnevezést tartottuk meg). Két évtizede a „Szirteken” 
ismert barlangjáratok hossza 1540 m volt. Ma ez az adat kb. 6,1 km ... Ugyanakkor a területtel és barlangjai
val több mint fél évszázada nem foglalkoztak tudományos szempontból. Az utolsó átfogó földrajzi-geológiai 
feldolgozás 1954-ben született Leél-Őssy Sándor tollából (LEÉL-ŐSSY S. 1954). Azóta nagyon sokat változott 
a földtani szemlélet, új kutatási módszerek terjedtek el. Mindenképpen indokolttá és időszerűvé vált tehát a téma 
feldolgozása. Ennek a kutatásnak a keretében készült el 2004-ben egy egyetemi diplomamunka (DEÁK 2004), 
mely a „Szirtek” eddigi legátfogóbb földtani-barlangtani témájú feldolgozása. Jelen cikkünk döntően a fenti 
diplomamunka legfontosabb eredményeit foglalja össze, kibővítve a 2004 óta elért eredményekkel, tudományos 
következtetésekkel -  a teljesség igénye nélkül.

2. A CSÉVI-SZIRTEK BEMUTATÁSA

A Csévi-szirtek a Pilisben, a névadó hegy meredek nyugati lejtőjén, Piliscsévtöl kb. 3 kilométerre észak
nyugatra helyezkednek el. A Pilis hegy lapos, fennsíkszerü oldalában meredek sziklás lejtőként jelennek 
meg. Függőleges, pusztuló sziklafalak és meredek kögörgeteges lejtők, horhosok egyaránt jelen vannak 
(LEÉL-ŐSSY S. 1954).

Az erőteljesen pusztuló falak nagy gyakorisággal oldásformákat, kis üregeket és jelentős hosszúságú bar
langokat rejtenek (1. kép). A Csévi-szirtek megjelenés szempontjából a Pilis önálló kis mikro-karsztjának is 
felfogható, mely alapvető bélyegei alapján klasszikus autogén (A-típusú) karszt.

3. FÖLDTANI KÖRNYEZET AZ IRODALMI ADATOK ÉS SAJÁT MEGFIGYELÉSEINK 
TÜKRÉBEN

Dolgozatunknak nem célja a szükebb értelemben vett Pilis hegység (a Dera-Cserepes-patak, ill. a Vörös- 
vári-árok közti keskeny, karsztos rögvonulat) geológiai viszonyainak 1822 óta számos szerző (BEUDANT, F. 
\S22,PETERS, K. 1857, \%59,KOCHA. 1871, SCHAFARZIKF. 1884, TAEGER, H. 1914, SCHAFARZIK F.- 
VENDLA. 1929, HEGEDŰS GY. 1948, JASKÓS. 1951, SCHRÉTER Z  1953,ORAVECZJ. 1961, BALOGHK 
\962, NAGYG. 1964, WEINGY. 1977, KOVÁCSS.-NAGYG. 1989, KORPÁSL-CSILLAGNÉ TELÁNSZKYE. 
1999, SASDIL. 2000 stb.) által már tárgyalt ismertetése. Szükséges viszont a Csévi-szirtek felépítésében részt
vevő kőzetek, ill. tektonikai adottságok számbavétele, hiszen ezek alapvetően meghatározzák a barlangosodás 
lehetőségeit.

A Csévi-szirtek fő tömegét a Dachsteini Mészkő alkotja. Nagyszámú mérés átlagaként a dőlés értékét 
350-360/40-45°-nak adhatjuk meg (/. kép, J. ábra). A Dachsteini Mészkő egyúttal az egész Pilis meghatá
rozó kőzete, a „Szirtek” valamennyi barlangját ez a kőzet foglalja magába. A kőzet vastagpados kifejlődésü 
(a rétegek vastagsága észlelésünk szerint 0,2-2,0 m között változik), fehér és világosszürke színű, helyenként 
a paleokarsztos töbrökbe települt szárazföldi bauxitos agyagtól vöröses színű. A loferites kifejlődés „A” tagja 
egyenetlen eróziós felszínre települő intraklasztos, zöldes-vöröses-sárgás márgás mészkő. „B” tagja gyakran 
rózsaszínes sztromatolit, míg a „C” tag vastagpados, mikrites mészkő, gyakran Neomegalodon kagylókkal. 
A kagylómetszetek legszebben a Leány-barlang Korona-termében tanulmányozhatók. A kőzetben gyakoriak 
a néhány mm-0,5 m vastagságú kalciterek, melyek között, különösen az E-D-i irányúak esetében sokszor 
találunk 1-2 cm-es fennőtt szkalenoédereket (pl. a Leány-barlang bejáratánál).

A Dachsteini Mészkő karsztos mélyedéseiben lokálisan kréta-paleocén korú bauxitos agyag őrződött meg. 
A területünk északnyugati határát képező sárga turistajelzésen („vörös út”) (/. ábra) a felszínen is megtalál
ható néhány mm-es vörös, barnásvörös, poliéderes elválású törmelékdarabok formájában.
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A területen eddig csak törmelék és barlangi kitöltés formájában ismert, oligocén korú Hárshegyi Homokkő 
vizsgálataink alapján neptuni telérkitöltés formájában is megjelenik. A 160-340° irányú 10-60 cm széles, 
10-20 m hosszan követhető telérraj a Rejtekút-barlang bejárata mellett található (7. ábra, 2. kép). A telérraj 
anyagát durva homok és finom kavics szemcseméretü, sárgásbamás színű kvarcszemcsék alkotják, amiket 
kaolinos agyag cementál. A breccsa szemesevázú. Vékonycsiszolatos vizsgálataink szerint kis mennyiség
ben Dachsteini Mészkő kiasztok, valamint plagioklász és csillámszemcsék is előfordulnak benne.

Területünkön elvétve törmelékben, ill. barlangi kitöltésben vulkánit (andezit) is található. KORPÁSL. (KOR
PÁS L. szerk. 1998) ezt a miocén képződményt nem hivatalos elnevezéssel Börzsönyi és Visegrádi Andezit For
mációba sorolja, míg HÁMOR G. (in CSÁSZÁR G. szerk. 1997) a Mátrai Andezit Formáció részeként tárgyalja. 
A barna és zöldamfibolban gazdag, gyakran poliszintetikus ikrekkel jellemezhető porfíros szövetű kőzet a „Szir- 
tektől" kb. 1 km-re Ny-ra, a Klastrom-pusztától D-re lévő domboldalban, ill. északnyugatra kb. 2-3 km-re, 
a kesztölci Magosi-hegy tetején fordul elő a felszínen nagy tömegben, de szintén csak törmelékben. A Csévi- 
szirteken a felszínen sehol sem látható vulkánit. SÁSDIL. (in SZÉKELY K. 2003) említi, hogy kutatásai során 
barlangi kitöltésben talált andezit-darabokat. Kovács Richárd kutatótársunk szerint a Legény-barlang „Halál” 
(5. ábra) nevű szűkületének kibontásakor találtak andezit-törmeléket az agyagos kitöltésben. Ide egy mára már 
eltömődött, de látható omladékos kürtön keresztül juthatott be a felszínről, hiszen, ha a barlangban telérközet- 
ként előfordulna, azt gondos keresésünk során bizonyára észleltük volna. A felszíni előfordulás pedig mára teljes 
mértékben lepusztult.

A pleisztocén lösz a terület szélén, az enyhébb lejtökön fordul elő max. néhány méteres vastagságban 
(NAGY, 1974).

A pleisztocén-holocén lejtőtörmelék nagy területen borítja a „Szirteket”. Ebből állnak ki a legmagasabb 
sziklafalak (Leány-szirt, Legény-szirt, Bivak-szirt 7. kép). A meredek térszín miatt általában még talaj sem fedi 
a döntően Dachsteini Mészkő anyagú durva törmeléket, amelyben miocén vulkánit darabok is előfordulnak.

Külön említést érdemelnek a barlangi üledékek, amik között agyagos kőzettörmeléket, agyagot, denevér
guanót, cseppköveket, csontbreccsát, ill. kultúrrétegeket is találunk (JÁMBOR in BÉRCZII. & JÁMBOR A.
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szerk.), (1998). A barlangi üledékekkel kutatása
ink során részletesen foglalkoztunk, vizsgálataink 
eredményeit külön fejezetben közöljük.

4. SZERKEZETFÖLDTANI
megfigyelések

Mivel a törésrendszerek alapvetően meghatá
rozzák a Csévi-szirtek barlangjainak jellegét, kuta
tásunk során szerkezeti vizsgálatokat is végeztünk: 
karcos és karc nélküli vetőket, ásványkitöltéses 
hasadékokat, valamint neptuni teléreket mértünk.
Az így kapott adatokat Fodor László útmutatásai 
alapján az Angelier-féle program (ANGELIER,
1984) segítségével értékeltük ki, majd jelenítettük meg. Az ábrázolás során Schmidt-féle alsófélgömbös 
vetületet használtunk. A kapott feszültségterek relatív időbeli sorrendjét a terepi megfigyeléseink alapján 
határoztuk meg, majd összehasonlítottuk őket a Pilis és környezetének irodalmi adatok (BADA et al 1996, 
SALÁNK12006) alapján vett feszültségtereivel.

A felszínen mért szerkezeti irányokat összevetettük a barlangok poligonmenetein (2. ábra) látható fő járat
irányokkal, így megállapíthatóvá vált, hogy a jellegzetes, és gyakran megjelenő járatirányok melyik korábbi 
szerkezeti fázishoz tartozó törések mentén alakulhattak ki (4. ábra).

A barlangok poligonhálózata és a felszíni vizsgálatok alapján a Csévi-szirtek területén 4 tektonikai fázist 
sikerült kimutatni:

2. kép
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• kibilleni1* előtti esemény -  Az első fázis egy KÉK-NyDNy-i kompresszióval és egy ÉÉNy-DDK-i tenzióval 
jellemezhető feszültségtér. amely oldalelmozdulásos karcos felületeket, karc nélküli vetőket és ásványkitöltéses 
hasadékokat eredményezett. Ebben a fázisban azonban az ásványkitöltéses hasadékoknak csak a törésrendszere 
alakulhatott ki, valószínű, hogy a kibillenést maguk az ásványos erek nem szenvedték el. Ezek a kitöltések fia
talabbak lehetnek. Ehhez az eseményhez tartoznak a Leány-Legény-barlangrendszer, és a köztük elhelyezkedő 
egykori barlang párhuzamos repedésrendszerei (4. ábra). -  Ezzel a feszültségtérrel jól korrelálnak a gerecsei 
késő-jura -  kora-kréta események (BADA et al., 1996).
• A Dachsteini Mészkő kibillenése -  A következő tektonikai fázis a Dachsteini Mészkő kibillenése, amely 

a Pilis pikkelyes szerkezetét figyelembe véve egy E-D-i kompressziós erőtér következménye lehet. Ehhez 
a fázishoz feltolódások tartoznak. Az északi irányú rétegdöléseket (350-360/40-45°) figyelembe véve ez 
a pikkelyezödés mai orientációban déli vergenciájú volt. A kibillenés során a réteglapok mentén litoklázisok 
jöttek létre, melyek mentén lehetővé vált az Indikációs- és a többi, rétegdölést követő barlang kialakulása -  ez 
a fázis a Dunántúli-középhegység kréta kompressziójával hozható kapcsolatba (BADA et al., 1996).
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• A kibillenés után az első fázis felületeinek reaktiválódása -  A későbbi Leány-Legény-barlangrendszer repe
désrendszerei mentén egy újabb mozgás zajlott egy E-D-i tenzióval jellemezhető feszültségtérben. Ezt a fázist 
Salánki, valamint Bada és társai az eocén-korai oligocénre teszik (SÁLÁN KI, 1996. BADA et.al., 1996).
• Hárshegyi Homokkő telér létrejötte -  KÉK-NyDNy-i tenzió -  oligocén korú a képződmény kora alapján.

5. A CSÉVI-SZIRTEK BARLANGJAINAK KUTATÁSTÖRTÉNETE

Mint az a bevezetésből kitűnik, Csévi-szirtekről, mint önálló (mikro)karsztterületről csak az elmúlt évti
zedek kitartó barlangkutatói munkái következtében felfedezett jelentős mennyiségű új barlang kapcsán be
szélhetünk. Azelőtt a mostani értelemben használt Szirtek fogalom nem létezett, így a kutatástörténet szem
pontjából helyesebb csak a Leány-Legény-barlangrendszer múltjáról beszélni, a „Szirtek” többi barlangjának 
kutatástörténetétől az alábbiakban eltekintünk. A Csévi-szirtek 5 legjelentősebb barlangjának rövid „kutatás- 
történetét” bemutatónkkal együtt a 7. fejezetben ismertetjük.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park területén található fokozottan védett Leány-Legény-barlangrendszer a terület 
legjelentősebb barlangja. A Legény-barlang bejárata 459,8 tszf. magasságban, a Leány-barlangé ettől 56 mé
terrel északra, 451,6 tszf. magasságban nyílik. A két üregrendszert a kezdetektől fogva együtt említik, mert kö
zelségük és hasonlóságuk első látásra szembetűnő. A szlovákajkú lakosság által Chlapec (legény)-barlangnak, 
és tőle nem messze levő „neveden” barlangnak tudományos megismerése 1912-ben kezdődött, mikor a Ma
gyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Bizottságának megbízásából Bella Lajos és Kadic Ottokár végzett 
régészeti feltárást. A kutatómunka a bejárati részekre terjedt ki, a belsőbb, szükebb járatokat éppen csak meg
említik. A feltárás során megállapították, hogy „mindkét barlang a neolit-, bronz- és hallstatti korban, későbben 
pedig a középkorban ismételten szolgált a környék lakóinak menedékhelyül. Legtovább a hallstatti idő emberei 
tartózkodtak bennük, amit e kor számtalan cserepe bizonyít” {BELLA, 1912). A barlangban gyűjtött fauna fel
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dolgozását Kormos Tivadar végezte. A csont-anyagból földi kutyát (Spalax hungaricus hungaricus) és hiúzt 
(Lynx lynx) is sikerült meghatároznia, ami állatföldrajzi és evolúciós szempontból egyaránt érdekes jelenség 
(KORMOS, 1913).

Több mint húsz éves szünet után, 1936-ban Venkovits István vezetésével a Természetbarátok Turista 
Egyesület kutatói jelentős feltáró munkát végeztek, mely során az -  akkor még -  Legény-barlangot 350 m 
hosszan, és 60 m mélységig tárták fel. Venkovits 1936-ban megjelent publikációjában részletes topográfiai 
leírást ad a barlangról, ám alig tér ki az üregrendszer tudományos jelentőségére (VENKOVITS, 1936).

Az első geológiai szemléletű munka 1954-ben születik Leél-Ossy Sándor tollából, aki először ad részletes 
leírást a barlangok környezetéről, földtani-, geomorfológiai-, genetikai viszonyairól. Ekkor készül el először 
mindkét barlang teljes, a kor színvonalának megfelelő részletes térképe.

1985-ben az Acheron Barlangkutató Csoport mérte fel a barlangokat újra, ez alapján a Leány-barlang 
hossza 210, a Legény-barlangé pedig 403 m volt.

1991-ben Szenthe István és Kiss Miklós végeztek itt feltáró munkát, és fedeztek fel új járatokat a Leány- 
barlangban.

Ezt követően a barlang kutatását a MAFI Barlangkutató Csoport (későbbi nevén Ariadne Karszt és Bar
langkutató Egyesület) vette át. Az 1991 óta tartó kitartó feltáró barlangkutatás következtében a járatok hossza 
évről évre növekedett. 1997-ben az eddig különálló barlangokat sikerült összekötnünk. Az azóta elkészült 
nagy pontosságú, 1:100 méretarányú térkép szerint a járatok hossza 4500, függőleges kiterjedése pedig 
119 méter (-58,+61).

6. FELSZÍNI KARSZTJELENSÉGEK

a, Karrok
Karroknak nevezzük a karsztosodó kőzetek felszínén kialakuló oldásformákat, amelyek mérete cm-től több 

méterig teljed. A népnyelvben „ördögszántáskénf ’ számon tartott formákat a közelmúltban Veress Márton tipi
zálta. Az áramlási és nem áramlásos alaptípusok mindegyikében több tucat fajtát ír le (VERESS, 2004). Kutatási 
területünkön a karrok előfordulása meglehetősen alárendelt, inkább a „Szirtek” magasabb szintjeire korlátozó
dik. Az alacsonyabb térszínen a mindenütt jelenlévő, húzódó törmeléklejtők fedik el a közetfelszínt, amikből 
csak a kisebb felületű sziklafalak állnak ki. Ezek erősen mállanak, így a karroknak csak a torzult formáit láthat
juk. Legfeljebb mikrobarázdákkal, ill. több cm-es, egymást keresztező karros repedésekkel találkozhatunk.

b, Dolinák
A „Szirtek” területén egyetlen igazi töbör található, mégpedig az orográfiailag legalacsonyabb ponton. 

Közvetlenül a Leány-barlanghoz vezető ösvény mellett egy nagy, lefolyástalan, ovális alaprajzú dolina lát
ható, melynek közepén kerekded mélyedés húzódik, a sziklafal felé igen meredek, a túloldalakon ellaposodó 
peremmel (1. ábra). Lehetséges, hogy képződésében egy hajdani barlangüreg beszakadása játszott döntő 
szerepet, de nem zárhatjuk ki a tektonikus eredetet sem. Fél évszázaddal ezelőtt Leél-Ossy S. még egy eltö- 
mődött víznyelőt írt le az aljáról (LEÉL-ŐSSY5., 1954).

c, Roncsbarlangok
A Csévi-szirteken többfelé találunk beszakadt mennyezetű („unroof’) rombarlangot. A Cső-barlangnál 

vagy a Borostyános-barlangnál (1. kép) még megtalálhatóak az egyes járatelemek, de a Leány-Legény- 
barlang közti (Leány-Legény-bejárat közti bevágás (/. kép)) horhos esetében már csak a meredek oldalfalak 
és a déli oldalfalon látható, fiizérszerü gömbüstök utalnak a hajdani barlangjáratra. Valószínű, hogy egykor 
ennek a barlangnak is a szomszédos nagy barlangokéhoz hasonló, több méteres bejárati szádája lehetett.

A Leány-barlang bejáratától északi irányban kb. 25 méterre egy kis amfiteátrumszerü mélyedés található. 
A félkörív alakú sziklák D-i részén egy felnyílt kürtő látható, amelynek mindkét oldalát gömbüstök borítják.

24



7. FELSZÍN ALATTI KARSZTJELENSÉGEK

A terület felszín alatti formái közé tartoznak elsődlegesen a barlangok. A szirtek kb. egy négyzetkilomé
teres területén összesen 47 barlangot tartanak nyilván. Ezek közül 12-nek kutatása jelenleg is folyamatban 
van. Az ismert járatok teljes hossza kb. 6,1 km. Az eddigi barlangfeltárások és a „Szirtek” jellege alapján 
feltételezhetjük, hogy a Csévi-szirtek területe alatt 250-280 m vertikális kiterjedésű, 15-20 km hosszú bar
langrendszer húzódik. Azonban valószínű, hogy a járatok nem képeznek összefüggő, járható járatrendszert, 
és a teljes feltárásra kevés az esély.

A Csévi-szirtek barlangjai közül jelenleg öt emelkedik ki hosszával, képződményeivel és járatainak mé
retével: a Leány-Legény-barlangrendszer, az Indikációs-barlang, az Ajándék-barlang, a Rejtekút-barlang és 
az Ősi-barlang (2. ábra). A következő csoportot a 10-20 méteres barlangok alkotják. Ezekben már valamelyest 
érvényesül a valódi barlang jelleg. Ilyen barlangra példaként hozható fel a Juventus-, a Bivak-, a Baba-barlang 
(1. ábra). A Szirtek barlangjainak többsége üregnek fogható fel, melyek mindössze pár méter hosszúak.

Az alábbiakban a Szirtek öt legjelentősebb barlangját mutatjuk be:

a, Leány-Legény-barlangrendszer
A Csévi-szirtek klasszikus, legnagyobb (az Ariadne-barlanggal együtt kb. 4500 m hosszú) és legismertebb, 

egyúttal legsokszínübb barlangja (2. ábra). Bejáratai 451 tszf. (Leány), 459 tszf. (Legény) és 514 (Ariadne) 
tszf. magasságban nyílnak. Agas-bogas, labirintusos alaprajzát már LEEL-OSSY S. (1954) is kiemeli. Pedig 
mit ismertek még akkor a mára feltárt pókhálószerü járathálózatból! A barlangrendszer összerajzolt térképe 
teljességgel áttekinthetetlen, a különböző szelvényméretü jártok annyi helyen nyúlnak be egymás alá, annyi 
az alaprajzi átfedés (2. ábra), hogy a különböző barlangszinteket eltérő módon jelölve is nehéz egy bejárási 
útvonalat a térképen követni (ezért mellékelünk ámytérképet, melyen a későbbiekben hivatkozott járatszaka
szokat jelöltük; 1. 3. ábra).

A poligonmenetet vizsgálva szembetűnik a tektonikai irányítottság: a járatrendszer legnagyobb része két, 
egymással párhuzamos hasadékrendszerhez tartozik (2. ábra).

Jellemző a barlangra, hogy kevés a vízszintes járat: inkább ferde, ill. függőleges hasadékokkal, kürtőkkel, 
aknákkal jellemezhető. A nagyobb termeket többnyire hírhedten szűk szorítok kötik össze (Pénztár, Betyár
lyuk, Csúszlik, Cherubion új részének bejárati szűkülete, stb. 1. 3. ábra). Emiatt a barlangban kifejezetten las
sú a haladás. Ha a sokfelé rendkívül sáros járatokat és aknákat is figyelembe vesszük, nyugodtan állíthatjuk, 
hogy ez hazánk egyik legnehezebben járható barlangja.

Bár a barlangot többnyire csupasz, díszítetlen, sokszor oldásos falfelületek jellemzik, sokfelé kifejezetten 
szép cseppköveket (Szemirámisz függőkertje. Korona-terem), de leginkább lefolyásokat találunk (Hókirály, 
Cseppköfal, Vörös-terem). Az álló- vagy függőcseppkövek kisebb méretűek, ritkán haladják meg az 1 métert. 
A cseppkövek gyakorta vöröses színűek. A Tavas-teremben állandó vizű kis tavacska húzódik meg, de a Le
gény-barlang mélypontján, a Sárlyuk alján lévő Óriás-teremben nagy esőzések után több méteres vízmélységű 
időszakos tó gyűlik össze.

A barlangban sok helyütt nagyon vastag az agyagkitöltés. Ez többnyire barna, esetenként zöld, vörös vagy 
sárga színű. A Felső-rész nevű járatban durva és finom homokos, csillámos kitöltés is előfordul.

A barlang legtöbb részében jelentős a denevér-populáció (Nagy-terem, Középső-terem). A téli dene
vérszámlálások alkalmával talált több mint 200 példányt Juhász Márton és Molnár Zoltán 9 fajba tartozónak 
határozta meg (Kovács Richárd szóbeli közlése).

b, Indikációs-barlang
Az Indikációs-barang kicsiny bejárata a Csévi-szirtek központi horhosának (Nagy-lejtő) szélén, 501 tszf. 

magasságban nyílik (1. kép, 2. ábra), a Leány-barlang bejáratától ENy-ra kb. 100 méterre. Az Ariadne- 
csoport 1998-ban kezdte bontani. A barlang egy nagyméretű, rétegdőlés menti ferde hasadékot jelent, amely-
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nek első 15 métere egy szűk, poros hasadék. Ennek az átbontása révén sikerült a barlangot felfedezni. A ha- 
sadékot többfelé cseppkövek tagolják. Sok üstös oldásformát találunk a barlangban. Szépek a kipreparálódott 
Megalodontacea kagylómaradványok. Több kürtő is kialakult a hasadék felett, köztük a 30 m magasba felve
zető Fortuna-hasadék. A barlang hossza 672 m, mélysége 53 m.

c, Ajándék-barlang
A Csévi-szirtek legmagasabban fekvő jelentős barlangja, amely 596 tszf. magasságban nyílik (/. kép,

2. ábra). A barlang erősen lejtő, csőszerű néhány méteres bejárati gömbfülkéje már régebben ismert volt. 
AII. világháború idején valóságos fegyverraktárt alakítottak ki, kicsiny bejáratát elfedték, a barlang feledésbe 
merült.

A bejáratot takaró fák elkorhadása után ismét feltárult a barlang, amit 1973-1981 között a Kőbányai Bar
langkutató és Hegymászó Szakosztály tagjai kutattak. Az Ariadne-csoport 1997-ben újra kezdte a kutatást, 
ami azonban csak 2002-ben vezetett eredményre, amikor a 20 méteres barlang végpontját jelentő életveszé
lyes omladékon sikerült áthatolni. Nem sokkal később, szerencsére már a feltérképezés és az első dokumen
tálás után az omladékhegy megmozdult, és eltömte a feltáró járatot. A térkép birtokában azonban sikerült egy 
8 m hosszú lejtaknát robbantani, így most már újra megközelíthető a kb. 300 m hosszú és 50 m mély barlang, 
amelynek végpontján jelenleg is intenzív kutatás folyik.

A barlang jelenleg ismert járatai két jellegzetes tektonikai irány mentén jöttek létre. A poligon-menet alapján 
a járatok döntő része egy 110°-os dőlésirányú hasadékrendszerhez köthető. A másik irány a barlang Mozi-ter
mében tanulmányozható, ahol 1-1,5 méter vastagságú kalcittelért törnek át a barlangjáratai. A két irány keresz
tezésénél jöttek létre a legnagyobb méretű termek.

A barlangra -  különösen annak felső zónáira -  az omlásos, tört felületek a jellemzőek. Gyakoriak a lesza
kadt hatalmas sziklatömbök, melyek oldalain olykor jelentős cseppkőlefolyások láthatóak. Az omlások miatt 
jóval kevesebb oldásformával találkozunk, mint a Csévi-szirtek többi, alacsonyabban nyíló barlangjai ese
tében. Ha viszont van oldásforma, az legtöbbször jóval erőteljesebb, kifejlettebb, mint a pl. Leány-Legény- 
barlangrendszer uralkodó formái. így több ponton is valódi gömbfülkék jelennek meg. A bejárati terem is 
2 egymásba olvadó, kb. 2 m átmérőjű felszakadt gömbfülke. A járatok a Dachsteini Mészkő felsőbb zónájá
ban találhatóak, ezt jelzik az igen nagy méretben (akár 20 cm) megjelenő Megalodontacea vázelemek.

A barlang a Pilisben egyedülálló módon gazdag cseppkövekben. Bár elsősorban a sztalaktitok a jellem
zőek, bőven van méteres sztalagmit is. Sokfelé vöröses cseppkőlefolyások borítják a falat. A cseppkő mellett 
montmilch és heliktit is megtalálható a barlangban. Az egykori vízszint reliktumaiként több méter vastag
ságú kalcitlemez-felhalmozódások vannak jelen (Kalcitlemezek-terme). A kiválások közül külön figyelmet 
érdemelnek a barlang borsókövei, melyek megjelenésükben a budai típusos termál karsztos barlangokéira 
emlékeztetnek. A falakat néhol arasznyi vastagságban borító borsókökéreg alatt a Molnár János- ill. Ferenc- 
hegyi-barlangban is megfigyelhető jellegzetes fekete színű bevonat látható.

d, Ariadne-barlang
Az „Ariadne-barlang” elnevezésnek ma már történeti jelentősége van. A járatok ma a Leány-Legény-bar- 

langrendszer részét képezik. Vasajtóval lezárt bejárata kb. 3 m mély, bontás során kialakított, mesterségesen 
tágított akna alján nyílik 514 tszf. magasságban (/. kép, 2. ábra).

1998-ban kezdte meg bontását az Ariadne (akkor még MAFI) csoport néhány tagja, majd hosszú szü
net után, 2004 februárjában ismét új lendületet vett az ígéretes, cseppkőlefolyásos járatkezdemény kutatása. 
A várva várt belyukadás 2005 októberében történt, mikor a barlang pilisi viszonylatban jelentősnek számí
tó járatai kb. 260 m hosszban feltárultak. 2006 novemberében megtörtént az összeköttetés a Leány-Legény- 
barlangrendszer Magaslat-kürtőjével.

Különösen szép, fehér cseppkőlefolyásos járatok, függő- és állócseppkövek, zászlók, néhol sűrű szal
macseppkövek, barlangi gyöngyök, heliktitek, montmilch és mikrotetaráták jellemzik a barlangot. A bejárati
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terem alsó részében több méter vastag kalcitlemez-felhalmozódás metszete tanulmányozható. A járatok for
makincsét tekintve gyakoriak a gömbüstök és a különböző gömbös oldási formák. Alárendelten mennyezeti 
csatornák is jelen vannak.

e, Rejtekút-barlang
A barlang a Legény-barlang bejáratától DNy-ra kb. 100 méterre, 476 m tszf. nyílik (2. ábra).
A hasadék jellegű barlangra jellemzőek a gömbös oldásformák. Kevés a függő- és állócseppkő, de itt 

alakult ki a Csévi-szirtek legszebb cseppkőzászlója. Vannak huzatborsókö- és montmilch-kiválások, valamint 
fennött kalcit szkalenoéderek.

A 8 m-es aknával megközelíthető vízszintes jártatok hossza 466,6 m, a vertikális kiterjedés 31 m. 

f  Ősi-barlang
A Rejtekút-barlangtól 60-70 méterre ÉNy-ra nyílik az Ősi-barlang, kb. 443 m tszf magasságban (2. ábra). 

Az 1999 telén kezdődött feltárás nagy meglepetése volt, hogy a télen erőteljesen gőzölgő sziklacső kitisztítása 
után az újonnan felfedezett barlangban (8 méteres mélységben) cseréptöredékek és csontok fogadták a felfedező
ket. A régészeti feltárás megállapította, hogy a leletek a rézkorból származnak. Egy huzatos, eltömödött kürtő alatt 
tüzrakó hely nyomai is felfedezhetők. Ezek a bolygatatlan leletek egyedülálló régészeti értéket képviselnek.

A barlangban erőteljesek a gömbüstös oldásformák, vannak fuggőcseppkövek (főleg szalmacseppkövek), 
emellett jelentős tört-omlásos felületekkel is találkozhatunk.

A 92 m hosszú barlang 23 m mélységig ismert.

7.1. A barlangok nagy formái
a, Aknák-kiirtők

Kialakulásukban leggyakrabban a tektonikus preformáció játszott döntő szerepet. Némelyik esetében 
dominálnak a gömbös oldásformák. A legtöbb kürtő szabadon mászható, de gyakoriak bennük a szűk szo
rítok. Egyik legszebb típuspéldájuk a Leány-barlangban a Korona-termi kürtő. Legnagyobbak a Lehel
kürtője és a Sárlyuk (mindkettő a Legény-barlangban található).
b, Meanderek

Ez a kifejezetten patakos barlangokra jellemző forma a Csévi-szriteken csak alárendelten, egy helyen 
fordul elő: a Legény-barlangban a bejárat közelében, az ún. Patakos-ágban észlelhető a meander jelleg.
c, Gömbfülkék (pocket)

A Csévi-szirtek egyes barlangjaiban különösen nagyméretű, több méter átmérőjű gömbfiilkéket is ta
lálunk (pl. Ajándék-barlang bejárata, Legény-barlang, Cherubion-ág nyugati végpontja). Ezeken a hely
színeken a gömbfűlkék gyakorlatilag a teljes termet, ill. járatszakaszt alkotják, azok egyetlen hipidiomorf 
gömbftilkének tekinthetők.

7.2. A barlangok kisformái
a, Gömbüstök (spherical niche)

A Csévi-szirtek legtöbb barlangjában megfigyelhetők ezek a képződmények, igen gyakoriak. Megjelené
sük változatos, méretük eltérő. Leggyakrabban a fél méter körüli átmérőjüekkel találkozunk. Legszebb pél
dák a Legény- és a Leány-barlang bejárati szakaszában találhatóak. Szabálytalan, gömbüstszerü formákkal 
még gyakrabban találkozunk a terület barlangjaiban. 
by Mennyezeti félcsövek

Ezek a „fordított meanderek” a járatok fötéjében leginkább a Legény- és a Leány-barlangokra jellem
zőek. A Leány-barlangban a Nagy-terem és az Alvilág közti átjáróban, a Skandar Graun-teremben, ill. 
a Démonok-folyosójában fordulnak elő. Általában 15-20 cm szélességű, több méter hosszan követhető, 
a szálkő mennyezetbe oldott, félkör keresztmetszetű, esetleg kissé torzult formák.
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c, Hieroglifák
Gondos keresés mellett a Leány-Legény-barlangban, a Felső-részben találjuk nem típusos, egy-két cm 

mélységű árkait a járat főtéjében.

8. A BARLANGOK ÁSVÁNYKIVÁLÁSAI

A, Cseppkő
A Csévi-szirtek kőzetanyaga nagy tisztaságú mészkő, de a kőzetfelszínről vagy hiányzik a talaj, vagy csak 

nagyon vékony. A barlangok is viszonylag kis mélységben helyezkednek el a felszínhez képest, ezért nem várha
tunk aggteleki gazdagságú és színvilágú cseppkőképződményeket. Mégis, sokszor nagyon látványos és gazdag 
a cseppkődíszítés.

a, Függöcseppkövek
A Csévi-szirtekre talán ez a cseppkőváltozat a legjellemzőbb. Leggyakoribbak a szalmacseppkövek, 

amelyek átlagban 10-15 cm hosszúságúak. A legszebb fuggőcseppkövek az Ajándék-barlangban ta
lálhatók, de látványosak a Legény-barlang Vörös-termének képződményei, ill. az Ősi-barlangi példá
nyok is.
b, Allócseppkövek

A Csévi-szirtek barlangjaiban kevés az állócseppkő. A Leány-Legény-barlangrendszer ilyen kiválásai 
általában arasznyi méretűek, kevés a 60-80 cm-es. Ennél nagyobb, méteres vagy annál is magasabb „kő
gyertyák” csak az Ajándék- és a Rejtekút-barlangban fordulnak elő. Az állócseppkövek fehérek, sárgásak 
(Ajándék-barlang), ill. helyenként jellemzően vörösek (Legény-barlang).
c, Cseppkőoszlopok

A cseppkőoszlopok előfordulása nem jellemző a Csévi-szirtek barlangjaira. A Leány-barlangrend
szerben a Szemirámisz-függőkertje azonban két méternél magasabb, majdnem emberderék vastagságú 
cseppkőoszlop.
d, Cseppkőlefolyások

A cseppkőlefolyások a „Szirtek” valamennyi jelentősebb barlangjában előfordulnak. Mind az oldalfala
kon, mind törmeléken, mind agyagkitöltésen találhatunk sokszor 6-8 cm vastag cseppkőkérget (pl. Leány
barlang, Áttörés-terem). Színük leggyakrabban vörösesbarna.
e, Cseppkőzászlók

Alárendelten fordulnak elő a Csévi-szirteken. A legszebb (méteres) példány a Rejtekút-barlang Zene
termében található. A Leány-Legény-barlang Tavas-termében található zászló a cseppkőtördelések miatt 
megsemmisült. (Ekkor még nyitott volt a barlang). 
f  Heliktitek

A Csévi-szirtek barlangjaiban többfelé, elszórtan, de nem nagy mennyiségben fordulnak elő néhány 
cm-es heliktitek. Leggyakrabban gömbüstök peremén (Tavas-terem, Áttörés-terem), valamint egyes 
litoklázisok mentén (Legény-barlang Cherubion-ág, Elágazás) jelennek meg.

B, Borsókő
A borsókő elnevezés meglehetősen definiálatlan: hasonló formájú, de eltérő genetikájú, gömbszerü 

CaC03-anyagú kiválásokat jelent a barlangok falán. Méretük is eltérő: néhány mm-től több cm-ig terjed. 
A meleg vízzel részben kitöltött járatokban, a tó vízszintje fölött kiváló, a Budai-hegység barlangjaira 
olyannyira jellemző közönséges borsókő kiválással a Csévi-szirteken az Ajándék-barlang Mozi-termében 
találkozhatunk. A többi barlang esetében a levegőből és a hideg vízből kiváló formák az elterjedtek. 

a> Huzatborsókő
1-6 mm-es, fehéres-sárgás színű gömb alakú képződményei sok helyen előfordulnak a Csévi-szertek 

barlangjaiban (Bivak-barlang, Legény-barlang feletti átjáró) általában összeszűkülő járatok előtt és
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után, ahol a barlangi légáramlás megerősödik. A Leány-Legény-barlangrendszerben a Cseppköfal alatti 
szűkületre, ill. a Hátizsákos-fülkére jellemző.
b, Cseppkö(spricc)borsókö

ANagy-hasadék alján gömbös-vésés, gyakran szabálytalan, több cm-es méretben fordul elő. Fehér, világos
sárga, ill. sötétbarna színű. Jelenleg is képződik a nagy magasságból lecsöppenö, majd szétfröccsenő vízből.
c, Barlangi karfiol

Elsősorban a Leány-Legény-barlangrendszerben fordulnak elő több ponton (Skandar Graun-terem, 
Limbó stb.). Kicsiny, 2-10 mm közti gömbökből áll össze a bamássárga színű, megnyúlt gömbös forma. 
Többnyire ferde mennyezeten találjuk. Környezete alapján a Lugas fülkéjét borító kiválás víz alatt, de hideg 
vízből történhetett (most is jól látszik az időnkénti, bizonyos szintig terjedő vízzel borítottság). 
dy Közönséges borsókő

Az Ajándék-barlang Mozi-termében, az alsóbb járatok felé vezető szűkület térségében és az ez alatt elhe
lyezkedő Kalcitlemezek-terme alsó végpontjának hasadékában (Kőbánya-alsó) találjuk az itteni közönséges 
borsókövek legtípusosabb képviselőit. Az 1-2 mm-től egészen 1 cm átmérőjű fehér, vörösesbarna gömböcs- 
kéket néhol cseppkőlefolyások fedik. Máshol a gömböcskék hiányoznak, a falakat itt fehér üreges-szivacsos
-  könnyen leváló -  arasznyi kéreg fedi. A kéreg alatt jellegzetes feketés bevonat fedi a szálkő falat (lásd még 
lejjebb: többgenerációs kalcitkéreg).

C, Tetaráták
A Leány-Legény-barlangrendszerben több helyen is előfordulnak (Tavas-terem, Csoda-ország, Hiénák-ter- 

me). Vannak aktív és inaktív előfordulások is, de az 1-2 m2-t egyik előfordulás sem haladja meg. A kis medencé
ket felduzzasztó peremek magassága általában 1-2 cm. A peremek hullámzóak és gyakran egymásba olvadnak. 
Többnyire sárgás színűek.

D, Barlangi gyöngyök
A Leány-Legény-barlangrendszerben pl. a Tavas-teremben, a Hiénák-termében és az Ariadne-barlangban 

találunk 1-1,5 cm átmérőjű barlangi gyöngyöket. A koncentrikus sávokból álló gömbölyded mészkonkréciók 
nem tudnak az aljzathoz rögzülni az állandó csepegéstől mozgó vízben. A gyöngyök gyakran válnak ki kör
nyezetidegen szemcsék köré. Az Orrlyuk nevű járat aljában a konkréciót denevérkoponyák jelentik...

E, Kakit lemez
A lemezes kakit néhány mm vastag lapjai a „Szirteken” sokfelé előfordulnak. Mivel keletkezése többnyire 

a hajdani, járatokat kitöltő karsztvízhez köthető (HILL-FORTI, 1997), és a barlangkeletkezés során az aktív 
fázis vége felé keletkeznek (amikor a járatokat az azt kioldó víz már nem tölti ki teljesen, és levegős részek 
vannak a vízszint felett), korhatározásuk a barlangkeletkezés megismerése szempontjából döntő fontosságú. 
Tévedésre adhat azonban okot az, hogy a kalcitlemez-kiválás nemcsak az összefüggő karsztvízszinten történhet, 
hanem lokálisan, kis zárt cseppkőmedencékben is előfordulhat. Ilyent találunk pl. a Leány-barlangban a Koro
na-teremben.

Összefüggő, a karsztvízből származtatható kalcitlemez-horizont a Csévi-szirteken sokfelé előfordul. Sajnos, 
a legalacsonyabban fekvő is 458 m-en található, így a legtöbb kora kívül esik az uránsorozatos korhatározás 
lehetőségein (kb. 400 000 év).

A „Szirteken” a következő kalcitlemez-szinteket találtuk:
-  Leány-Legény-barlangrendszer, Pitvar (453-462 m tszf.).
-  Leány-Legény-barlangrendszer, Mélysötét (466 m tszf.).
-  Lemezes-barlang (472 m tszf.)
-  Leány-Legény-barlangrendszer, Cherubion (478, 484, 490 m tszf.)
-  Indikációs-barlang (491,492, 495 m tszf.)
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-  Hipp-hopp-barlang (500 m tszf.)
-  Leány-Legény-barlangrendszer, „Ariadne-barlang” (498-502 m tszf.)
-Ajándék-barlang, Kalcitlemezek-terme (558-562 m tszf.)
Ezek a felhalmozódások egyes esetekben (pl. Pitvar, Cherubion, Ajándék-barlang: Kalcitlemezek-terme) 

nagyon jelentősek, az 1 m-t is meghaladják. Az egyes lemezek vastagsága is elérheti az 1 cm-t. Recens vagy 
szubrecens, hideg vizes cseppkőmedencékben történő kiválások soha nem ilyen jelentős méretűek.

F, Többgenerációs kalcitkéreg
Csak a Legény-barlang nehezen megközelíthető végpontján, a Cherubion járatrész Lemezes-termében 

fordul elő. A kéreg 1-3 cm vastag és több rétegből áll. Felülete gömbös-vésés. A gömbök átmérője néhány 
m m -1-2 cm. A környezet tanulmányozása alapján nem valószínű, hogy lokális medencéhez lenne köthető 
valószínűleg az egykori karsztvízszint alatt nem sokkal vált ki. A letört darabok metszetén jól látható egy vé
kony, feketés réteg, ami hasonlít a Molnár János-barlangban keletkező kéreghez vagy a József-hegyi-barlang 
Anaconda-temében talált hasonló kéregben előforduló réteghez (LEÉL-OSSYSZ. , 1997). A „Szirteken” az Aján
dék-barlang közönséges borsókövei alatt szintén látható a fekete bevonat.

G, Kalcit kristályok
Két megjelenési típusuk különíthető el a Csévi-szirtek barlangjaiban:
a, Fennött szkalenoéderek

Nagyobb (5-10 cm széles) kalcittelérek kiöblösödéseiben fészkekhez köthető. A ditrigonális kristá
lyok 1-3 cm-esek lehetnek. Típusos megjelenésük pl. a Leány-barlang bejáratánál, még a felszínen, ill. 
beljebb, a Fehér farkas-teremben és a Kalcitos-járatban.
b, Szegfííkalcit

Csak egy helyen, a Leány-barlang Korona-termében fordul elő egy egykori cseppkömedence alján, 
a lokális keletkezésűnek tartott kalcitlemezek felett.

H, Hegyitej (montmilch)
A Leány-Legény-barlangrendszerben pl. a Magaslaton, ill. a Hangyás-ág Joghurt-kürtőjében és az „Ariadne- 

barlangban” fordul elő a hegyitej nedves állagú, kenhető változata. Hasonló kifejlődés található az Ősi-barlang
ban is, míg a Legény-barlang bejárata mellett a Macskaszentélyben a száraz, porlódó változat fordul elő. I,

I, Mészbevonatú gyökerek
A kőzet repedésein keresztül a felszíni növényzet gyökere több méteres mélységig lehatol, és a barlangjá

ratot elérve gyakran bojtos elvégződéssel találkozunk. A Leány-barlangban, a Fehér farkas-terem környékén 
a lecsöpögő víz a mésztartalmát a gyökereken rakja le, így sajátságos formák jönnek létre. A csőszerű, vékony 
mészkiválások belsejében egy-egy gyökérszál található.

9. ANYAGVIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

A, Az agyagkitöltés vizsgálata

Az már makroszkópos szemrevételezésnél is látható, hogy az agyagkitöltés általában vörösesbarna (he
lyenként szürkés), nyúlós, tapadós, ragadós, zsíros tapintású. Helyenként erősen csillámos. Mélyebb rétegei
ben durva szemcseméretü üledék is előfordul.

A Leány-Legény-barlangrendszer mesterségesen átbontott Kalcitos-járatában több mint 1 méteres vas
tagságban átvágtuk ezt a kitöltést, így a leülepedési jellegzetességek jól tanulmányozhatók. Vékonyabb és 
vastagabb rétegek építik fel. A vékonyabb rétegek finomszemcsések, a szemcseméret az agyagfrakcióba esik.
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Ezek kevésbé csapadékos klíma alatt rakódhattak le. A vastagabb rétegek mátrix vázú konglomerátumok, 
ahol a klasztokat kavicsméretű, különböző színű feltépett plasztikus agyagkőzetek alkotják, és a mátrix is 
plasztikus agyag. Ezek a rétegek csapadékosabb klíma alatt képződhettek, amikor a nagyobb energiájú idő
szakos vízfolyások felszakíthatták a már leülepedett, ill. áthalmozott agyag egy részét.

A bolygatatlan, eredeti településből vett mintákat az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézetében vizs
gáltuk. A makroszkóposán észlelhető csillámtartalom miatt a szárított mintákat sztereo-mikroszkóppal is 
vizsgáltuk. A nagymüszeres elemzéseket is itt végeztük: a Kőzettan-Geokémiai Tanszéken termoanalitikus 
módszerrel (Nagy Béláné vezetésével), az Ásványtani Tanszéken röntgen-pordiffrakciós módszerrel (Lovas 
György irányításával) elemeztük a mintákat.

A vizsgálati eredményeket aprólékosan nem részletezve is megállapíthatjuk, hogy az agyagkitöltésekben 
a kaolinit fordul elő uralkodó mennyiségben. Mindegyik mintában jelen van a kvarc és kisebb mennyiségben 
a montmorillonit, valamint a muszkovit.

Nem észleltünk különbséget a barlang felső, ill. középső szintjéből vett minták között.
A barlangi agyagos kitöltéseket illetően visszatérő kérdés a barlangkutatók között, hogy az agyag a barlangot 

magába foglaló kőzetek oldási maradékának tekinthető-e, vagy esetleg a felszínről mosódott be (pl. a már le
pusztult vulkánit mállásából, vagy szintén más lepusztult agyagból, pl. Kiscelli Agyagból származtatható-e?).

A kérdés eldöntésére két kg típusos megjelenésű Dachsteini Mészkő-darabot gyűjtöttünk be az oldási 
maradék vizsgálata céljából. A mintaelőkészítés folyamán a legfontosabb az volt, hogy az agyagásványok ne 
károsodjanak. Ezért a mintát nem tettük ki szobahőmérsékletnél magasabb hőnek, az oldást 10 %-os ecet
savval végeztük, ügyelve arra, hogy a pH még rövid időre se menjen a 4-es érték alá. A többszöri, desztillált 
vízzel történt alapos átmosás és leülepítés után a kiszárított mintát a barlangból gyűjtött mintával azonos mó
don vizsgáltuk. Ennek eredménye szerint az oldási maradék kvarcból, kaolinitből és muszkovitból áll. Erős 
hasonlóságot mutat tehát a kétfajta minta. Ez alapján feltételezhető, hogy a Leány-Legény-barlangrendszer 
agyagkitöltése döntően a befoglaló kőzet oldási maradékából származik.

B, A h om okos k itö ltés  vizsgá la ta

A vizsgált agyagtól eltérő összetételű a Felső-rész (47-es járat) homokszem kitöltése, amelyben a muszkovit 
mellett a biotit is előfordult. Összességében ez egy csillámos, kvarctartalmú mészhomoknak bizonyult. A kvarc
homok és a biotit összehasonlító anyagvizsgálatunk szerint a Hárshegyi Homokkőből származtatható.

C, K a lc itlem ezek  k o rv izsgá la ta

A helyenként nagy vastagságban előforduló kalcitlemezek (részletesen 1. előbb) korának vizsgálatától 
érdekes eredmények várhatók. Erre az uránsorozatos korhatározás nyújt lehetőséget, mely módszert a szerzők 
honosították meg Magyarországon (SURANYI2006), és az elmúlt években az ELTE Földrajz- és Földtudo
mányi Intézetében, a Geofizikai Tanszéken sikerült berendezni az első magyarországi uránsoros korhatározó 
laboratóriumot.

Ezeknek a vizsgálatoknak technikai és financiális okokból még az elején vagyunk, az első részered
mények azonban már megszülettek.

A Leány-barlang bejárati szakaszából, a Pitvarból (458 m tszf.) és a Cherubion-ág végéből (Lemezes-te
rem, 489 m tszf.) vettünk mintát. Sajnos, mindkét mintának igen alacsony volt az uránium-tartalma (9 ppb, 
a cseppkövekben tapasztaltaknál legalább egy nagyságrenddel kisebb), ami növeli a mérés bizonytalanságát. 
Végeredményben a Pitvarból származó mintára 211 000 évet, a Cherubionból származó mintára 226 000 évet 
kaptunk, de mindkét adat igen nagy hibahatárral terhelt.

A számlálást alfa-spektroszkópiával végeztük, de azóta már a Központi Fizikai Kutató Intézet (Varga Zsolt) 
bevonásával lehetőségünk nyílik a korszerű, pontosabb adatot eredményező tömegspektroszkópos mérésre is. 
így tervezzük a mérések megismétlését és kiterjesztését a többi kalcitlemez-szintre és a cseppkövekre is.

A kapott adatok azonban így is értékesek, hiszen ezek az első koradatok a Csévi-szirtek barlangjaiból.
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10. A CSÉVI-SZIRTEK BARLANGJAINAK KELETKEZÉSE

A Csévi-szirtek barlangjainak genetikájára vonatkozó első, a mai tudományos színvonalnak megfelelő 
megállapítások Leél-Őssy Sándortól származnak. Részletesen vizsgálta az akkor még különálló, és a mai fel- 
tártsághoz képest igen kis hosszúságú Legény- és Leány-barlangokat. A barlangok eredetét illetően a hidro
termális hatást hangsúlyozta ki, és azok hévizes voltát állapította meg. Bizonyítékként az alaprajz, a lokálisan 
megjelenő vasas elszíneződések, a helyenként megjelenő mésztufapárkány-maradványok, a környéken levő 
további hidrotermális rendszerek szolgáltak (LEÉL-ŐSSY S. 1954).

Jakucs László az autogén (A-típusú) karsztok kapcsán említi a Legény-barlangot, és kialakulását a lencse- 
zónabeli nyomás alatti karsztvíz oldó tevékenységéhez kapcsolja. Megemlíti, hogy az ilyen típusba tartozó 
barlangok megjelenési formájukban és genetikájukban is hasonlóságot mutatnak a melegvíz által kioldott 
hidrotermális barlangokkal (JAKUCS, 1971).

Kraus Sándor a Foton Csoport térképezése kapcsán végzett megfigyeléseket a Leány-barlangban. A geoló
giai és morfológiai megfigyelések alapján felveti a barlangok keveredési korróziós képződésének lehetőségét 
(KRAUS, 1981).

Sásdi László a járatok legnagyobb részének keletkezését a karsztvízszint alatti oldódásnak tulajdonítja, 
és kiemeli a hévizes jelleg nem bizonyíthatóságát (SÁSDI in SZÉKELY, 2003).

A Csévi-szirtek barlangjainak genezisét illetően -  a korábbi szerzők gondolatmenetéhez hasonlóan 
a következő elemek vizsgálata adhat választ.

Első megközelítésben rendelkezésünkre áll a barlangok részletes és igen nagy pontosságú térképe, és 
a poligon pontok térben tetszés szerint forgatható számítógépes megjelenítése. Ez alapján tehát az alaprajz 
és a járathálózat térben látása adott.

Másodszor rendelkezésünkre áll -  a nagyobb feltártságból adódóan -  a barlang jóval nagyobb mennyiségű 
formakincse.

Végül eddig nem vizsgált képződmények tanulmányozására is lehetőség nyílt, és először történt radio
metrikus kormeghatározás a Csévi-szirtek barlangjainak kalcitlemezeiböl.

A barlangok fejlődéstörténete több fő fázisra tagolható. A fázisok természetesen nem elkülönülő egysé
gekként vannak jelen, hanem a fokozatos barlangfejlődés során egymást követik. A genetikát megalapozó 
bélyegek ismertetését adott fázishoz kötődően soroljuk fel. I.

I. Tekton ikai fá z is  -  A b a rlan gok  f ő  h a sa d ék ren d szerén ek  lé tre jö tte

A törésrendszerek alapvetően meghatározzák a Csévi-szirtek barlangjainak jellegét (4. ábra). Az Indikációs-, 
Juventus-barlangok létrejötte a kőzetrétegek síkjaihoz kötődik. A Leány-Legény-barlangrendszer 190/50° 
átlagdőlésü, egymással párhuzamos törésrendszere pedig egy kőzetrétegtől eltérő rendszerű üregrendszer ki
alakulását tette lehetővé. Az Ajándék-barlang esetében a járatok döntően egy kb. 110°-os dölésirányú hasadék 
mentén helyezkednek el.

A barlangok poligonhálózata és a felszíni vizsgálatok alapján a Csévi-szirtek területen 4 tektonikai fázist 
sikerült kimutatni:
• Kibillents előtti esemény -  ehhez az eseményhez tartoznak a Leány-Legény-barlangrendszer és a köztük el

helyezkedő egykori barlang párhuzamos repedésrendszerei. -  Ezzel a feszültségtérrel jól korrelálnak a gerecsei 
késő jura-kora kréta események (BADA et al., 1996).
• A barlangokat befoglaló Dachsteini Mészkő kibillenése -  a rétegek mentén litoklázisok jöttek létre, melyek 

mentén lehetővé vált az Indikációs- és a többi, rétegdőlést követő barlang kialakulása. -  Ez a fázis a Dunántúli
középhegység kréta kompressziójával hozható kapcsolatba.
• A kibillenés után az első fázis felületeinek reaktiválódása -  A későbbi Leány-Legény-barlangrendszer repe

désrendszerei mentén egy újabb mozgás zajlott egy E-D-i tenzióval jellemezhető feszültségtérben. Ezt a fázist 
Salánki, valamint Bada és társai az eocén-korai oligocénre teszik (SALANKI, 1996), (BADA et.al., 1996).
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KÉK-NyDNy-i tenzió -  a Hárshegyi Homokkő telér létrejötte -  oligocén korú a képződmény kora alapján.

II. O ldási fá z is  -  A  b a rla n g  já ra ta in a k  lé tre jö tte

A fő tektonikai törések létrejöttével lehetőség nyílt a víz repedésekben, majd később hasadékokban való 
cirkulációjára.

A formakincsek egyrészt erőteljes keveredési korróziós hatást támasztanak alá. A gömbüstök, illetve 
a üstös oldásformák az egész járatrendszerre kiterjednek. A mennyezeti csatornák megjelenése szintén erről 
tanúskodik. Másrészről viszont a többszintes járatrendszer, bizonyos formaelemek és képződmények a ter
málkarsztos eredetet támasztják alá. Ilyenek a több helyen is megjelenő, az egész járatot jelentő gömbfulkék 
(Ajándék-barlang Bejárati-terme, Cherubion gömbfülkéje). Képződmények közül pedig a jelen levő nagy
arányú és vastag kalcitlemez-felhalmozódások, illetve kalcitkérgek szólnak a meleg víz jelenléte mellett. 
A cm-es átmérőjű és 2 m vastag kalcitlemez-felhalmozódás hidegvizes barlangokban ismeretlen.

Ezek alapján a Csévi-szirtek barlangjai termálkarsztos eredetűek. A járatokat a repedések mentén feltörő ter
málvizek és jelen levő hideg karsztvíz keveredésének korróziója alakíthatta ki. Ezek után már csak a víz hőfoka 
a kérdéses. Erre nézve kevés az információnk, de az nagyon valószínű, hogy alacsonyabb volt, mint a budai típu
sos termálkarsztos barlangok esetében, ezért nem alakult ki a felette lévő párából a vízszint csökkenése során 
tömeges borsókő. Kivételt képeznek ez alól az Ajándék-barlang borsókövei, melyek helyzetüknél fogvájóval 
magasabban, ezáltal időben előbb fejlődtek ki, mint a Leány-Legény-barlangrendszerben kiváltak. Az erősen 
lokalizált elteijedésü kalcitlemez azt sejteti, hogy csak itt-ott voltak melegebb vizű források a barlangban, álta
lánosan langyos víz oldhatta ki a járatokat.

Megjegyzendő az is, hogy ferde sík mentén kialakult, 3-4  km hosszú járatrendszer, melyben hideg- és me
legvizes hatások egyaránt érvényesülnek, feltűnően hasonlít a Molnár János-barlangra (KALINOVITS 2006). 
A Molnár János-barlang vizének hőmérséklete jelenleg 17 és 27 °C között van, de az 1858-ban megjelent Orvosi 
Hetilap tudósítói 27,3 és 31 °C közötti adatokat mértek (KALINOVITS in SZÉKELY, 2003). Az utóbbi értékek 
a mesterséges hévízkitermelések előtti állapotot tükrözik. A két barlang között fennálló hasonlóság miatt nem 
zárható ki, hogy a Csévi-szirtek üregrendszereit is hasonló hőmérsékletű vizek alakíthatták ki.

A barlangjáratok kialakulásának döntő része tehát ehhez az oldási fázishoz köthető, így ez a fázis jelenti 
a fő üregesedési időszakot.

A barlangok kialakulásának, azaz korának kérdésével először Leél-Ossy Sándor foglalkozott. A Leány- és 
Legény-barlangok „keletkezési idejét -  magas szintje és közepes mértékű eltömődése alapján -  az ópleisztocén 
korra” teszi (LEÉL-OSSY S. 1954). Sásdi L. szerint a Pilis kiemelkedése a pannon elején kezdődött. A Pilis 
tömbjében számos barlangszint jelölhető ki, és „így az emelkedés és a barlangosodás ütemére elsősorban itteni 
adatokból” lehet következtetni (SÁSDI 2000).

Nehéz becslést tenni az oldási fázis fő intervallumára, vagyis arra a periódusra, amikor a járatok 
szubakvatikus kioldása történt. Erre egy átfogó kalcitlemez korhatározás adhatna választ. Logikus, hogy 
mikor a magasabban elhelyezkedő Ajándék-barlang kalcitlemezei képződtek, az alatta lévő Leány-Legény- 
barlangrendszer járatainak víz alatt kellett lenni (1. kép, 2. ábra). A rendelkezésre álló koradatokból mind
össze azt tudhatjuk meg, hogy a Pitvar (458 m tszf.) kalcitlemezei nagy valószínűséggel a felső-pleisztocén 
mindel-riss interglaciálishoz köthetőek. Ezek szerint a fő oldási fázis ezelőtt kellett hogy történjen, valószí
nűsíthetően az ópleisztocéntól kezdődően.

Leél-Ossy S. a fél évszázaddal ezelőtti feltártsági viszonyok alapján a Csévi-szirteken három barlang
szintet különített el az akkori nagyobb kiterjedésű barlangok alapján, így a Pilis tömbjének kiemelkedését 
is 3 ütemre tagolta (LEÉL-OSSY S. 1954). A jelentős hosszúságú járatfeltárások és a számos új barlang 
alapján a kiemelkedés üteme ilyen alapon sokkal több fázisra tagolható. Az Ajándék-bg, Indikációs-bg, 
Rejtekút-bg, Ősi-bg, Leány-Legény-barlangrendszer más-más szinteken és igen jelentős vertikális kiterje
dést ölelnek fel, szűk és igen tágas járatok közt váltakozva. Ezen üregek mindegyike jól fejlett barlangnak
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mondható. Ezért a korábban értelmezett barlangszintekről nincs értelme beszélni. Vízszintek viszont a kal- 
citlemezek alapján kimutathatók.

A barlangok oldási fázisával párhuzamosan a barlangi kitöltés megjelenése is zajlott a Dachsteini Mészkő 
szuszpenzióban lebegő oldási maradékának formájában. Az oldási maradék leülepedése a fokozatosan szárazra 
kerülő járatokban történt meg morfológiától függően.

///. E ltö m ö d ési fá z is

A hegység további emelkedésével a karsztvízszint folyamatosan süllyedt. Ezáltal a járatok szárazra kerültek, 
és megindult eltömődésük.

Az erőteljes emelkedés során fellépő denudáció jelentős mennyiségű barlangjárat felszakadásához vezetett. 
Ezt jelzik a terület barlangjaiban a nem Dachsteini Mészkő oldási maradékából származó kitöltések (47-es ho
mokos kitöltése és esetlegesen az andezit törmelékek).

Az emelkedés során további tektonikai mozgások léptek fel, és a barlangjáratok felszakadásával ötvözve 
omladékzónák és leszakadt kőtömbök jöttek létre.

A szárazra kerüléssel a barlang folyékony kitöltésében fokozatosan az időszakos vízfolyások és a csepegő 
vizek vették át a szerepet. Ezek mértéke az időjárás változásaival szorosan egybefüggött.

Az eltömödési fázissal szorosan összekapcsolódik a barlang agyagásványainak gravitációs áthalmozása a 
mélyebb járatok irányába. Ennek bizonyítékai több helyütt nyomozhatóak. A Kalcitosban lerakódó agyagré
tegek az átülepítés periodikus voltáról tanúskodnak. A Korona-terem elefántlába és a terem túloldali falának 
cseppköszínlöje az egykori agyagkitöltés szintjét mutatja. Ez a szint több mint egy méterrel van a mai járattalp 
felett. A képződmény oldalán látható, reliktumként megőrződött kalcitlemezek és szegfükalcitok az egykori 
agyagszint felületén létrejött medence meglétét igazolják. Az agyagkitöltődés egyes szűk járatszakaszok teljes 
eltömödéséhez vezettek (Korona-termi átbújás, Jamie, Kalcitos-kürtő).

A szabad légtér létrejötte után a csepegő vizekkel megkezdődött a barlangi kiválások képződése. A csepp
kövek és a cseppkölefolyások -  csakúgy, mint az agyag esetében -  szűk járatok teljes kitöltödését eredmé
nyezték (Lemezes-termi szűkület). Az Áttörés-terem esetében az agyagkitöltés és a cseppkölefolyás együtte
sen alkotta a teljes kitöltést. A 7-es ág felől befolyó agyag felületére 2-3 cm vastag cseppkölefolyás rakódott, 
gátként megakadályozva ezzel az agyag további gravitációs mozgását.

A barlang eltömödési fázisa jelenleg is zajlik. Ezt a folyamatot az emberi beavatkozás jelentősen befolyá
solja (bontás, feltárás), lehetőséget nyújtva a barlangok egyre pontosabb megismeréséhez.

Összefoglalva: véleményünk szerint a Csévi-szirtek barlangjai több fázisban lezajlott erőteljes tektonikus 
tevékenység nyomán a keveredési korrózió segítségével alakultak ki eltérő hőmérsékletű, de vélhetőleg túl
nyomóan langyos vizű környezetben, a karsztvízszint alatt, valószínűsíthetően a pleisztocén elejétől-közepétöl 
kezdve. A kor pontosabb megállapítása még további vizsgálatokat igényel. A barlangok jelenleg cseppköképzö- 
déssel, agyagbehordással és nagyarányú omlásokkal jellemezhető pusztuló, eltömödési fázisban vannak.
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A szerzők ezúton szeretnének köszönetét mondani a KvVM Barlangtani és Földtani Osztályának a kért 
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külön köszönet. Fodor László a szerkezetföldtani kiértékelésben, Oravecz János pedig a terepi munkában 
nyújtott pótolhatatlan segítséget. Nagy Bélánénak a termoanalitikus vizsgálatok lebonyolításában és a gör
bék kiértékelésében, míg Lovas Györgynek a röntgendiffrakciós vizsgálat során adott segítségéért mondunk 
köszönetét.
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CAVES OF THE CSÉVI-CLIFFS
ABSTRACT

The caves of the Csévi-cliffs are situated in the Pilis Hills of the Transdanubian Central Rangé. This special 
karst area is characterised by steeply dipping cliffs and slopes with cobbles. The hőst rock of the autogén (A-type i 
karst is the Upper Triassic Dachstein Limestone. On the surface the following karst phenomena are noticeable: 
karren, semi-dolines, cave wreckages. The subsurface ones are caves. 47 caves are known (their totál length 
is 6,1 km) in the examined area. The most significants are the 4500-metre-long Leány-Legény Cave System, 
the 672-metre-long Indikációs Cave, the 300-metre-long Ajándék Cave, the 92-metre-long Ősi Cave, and the 
194-metre-long Rejtekút Cave. The last review on the speleology of the Csévi-cliffs was published in 1954, 
when the totál lenght of the caves was about 600 m. The discovery of new passages, shapes and speleothems. 
has arisen the need to create a comprehensive study with a new scientific approach. The aim of this study is 
determining the origin of the caves. Fór this purpose, the following features were analyzed:

- layout of caves: labyrinth-like with many levels, narrow catwalks and wide halls altemate
- shapes: sperical cavities, pockets, ceiling channels
- speleothems: cave rafts, calcite crusts
All of these features are characteristic marks of hidrothermal activities, so the caves have thermal karstic 

origin. Their formation, like that of the more investigated hydrothermal Buda caves (situated ca. 40 km 
to the SE, in Budapest) (LEÉL-ÖSSY SZ. & SURÁNYI G. 2003), was caused by mixture corrosion. In the 
Buda Caves the temperature of the water was higher than in our area, because the hidrothermal features 
are nőt as well developed as in Buda Caves. Fór exapmle there are nőt such a great value of popcoms on 
the walls. The results of radiometric dating -  applying the uránium series method (HILL & FORTI 1986. 
SURANYI2006) -  show that the cave rafts were formed in the Mindelian-Rissian interglacial stage. At that 
time most of the passages of the Leány-Legény cave system were under water, bút there were somé air-filled 
passages, too. The main phase of dissolution took piacé earlier, probably in the Early Pleistocene. 8 cave raft 
levels in dififerent heights could be detected. From their ages the changing level of the karst water table, and 
the uplift rate of the Pilis Hills may be inferred.

It is clear from the digital section of the caves, that the passages were formed under considerable tectonic 
control. We have measured structural elements to compare them with the directions of the cave passages 
We have determined 4 tectonic phases from Cretaceous to Laté Oligocene.

We have alsó examined the cave filling matériái. A significant part of them is clay. Quartz, kaolinite. 
montmorillonite and muscovite are the main minerals of the clay fraction. On the basis of their similarity, it is 
probable that the clay filling of the caves is a result of the weathering of the hőst limestone.
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