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BEVEZETÉS

A Budai - hegység mintegy 34 km2-nyi területén a megismert 
barlangjáratokhossza már meghaladja a 25 km-t. Az egymástól néhányszáz 
méterre lévő barlangok közelségük és hasonló genetikájuk ellenére igen 
változatos geológiai és szpeleológiai bélyegeket mutatnak. Ezért különösen 
jelentős részletes vizsgálatunk, mely tisztázhatja a helyi földtani viszonyok 
szerepét a hasonló hidrológiai rendszerben kialakuló, de eltérő morfológiájú 
barlangoknál. Ezen barlangok közül a jelen cikkben a Ferenc-hegyi vonulat 
barlangjainak földtani felépítését ismertetjük. A zónába a "nagy" barlangok 
közül a Ferenc-hegyi és Szemló-hegyi tartozik, míg a kisebb méretűeket a 
Zsindely-utca barlangjai, illetve kisebb barlangi üregek (pl. Balogh-sziklák) 
képviselik. A legújabban felfedezett barlangi üreg a Ferenc-hegyi kőfejtő mellett 
található (Leél-Őssy Sz. szóbeli közlése).

A Ferenc-hegyi zóna két nagy barlangjáról felfedezésük óta, a 30-as 
évektől több geológiai munka született. A Szemlő-hegyi-barlangról már a 
felfedezését közvetlenül követő évben Kessler (1931) közöl leírást és szintén az 
Ó nevéhez fűződik a Ferenc-hegyi-barlang első ismertetése is (Kessler 1934 a 
és b). Ezt követte Kadic (1933, 1937) és Jaskó (1936) leírása.

A budai hévizes források tevékenységét már régóta ismerik és az 
ásványkiválásokkal (Schafarzik, 1928), valamint a barlangképződéssel hozták 
kapcsolatba (Schréter, 1912). A barlangok képződésének hidrogeológiai 
magyarázatát Müller (1974), Kovács - Müller (1980) keveredési korrózióban 
látja, mely modell a felszálló termál és leszálló hideg karsztvizek által alkotott 
áramlási modellbe illeszkedik (Müller - Sárváry 1977, Vendcl-Kisházi 1964, 
Alföldi 1979).

A kilencvenes évek vizsgálatai alapján azonban ügy tűnik, hogy a hideg 
karsztvizeknek csak alárendelt szerepe volt a barlangképződésben, s így a
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barlangjáratok többsége uralkodóan termálkarszt eredetű (Ford - Takácsné 
Bolner 1991, Nádor 1994).

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

A Ferenc-hegyi zóna barlangjainak jobb földtani megismerése érdekében 
a makroszkópos kőzettani, szpeleológiai leírás mellett vékonycsiszolatos 
vizsgálatok is készültek. Több kiválás ásványi összetételét röntgen diffrakcióval 
és derivatográffal határoztuk meg, valamint néhány esetben a kiválások 
genetikáját tisztázandó, katódlumineszcens mikroszkópos és ,3C-,80  stabil 
izotóposvizsgálatokat végeztünk. A rétegzés és tektonika barlangképződésben 
játszott szerepének megismerése céljából tektonikai méréseket végeztünk. 
Mértük a különböző ásványkiválások irányait, a vetőkarcokat és különböző 
mikrotektonikai jelenségeket. Ezt Angelier 1975-1991 között kifejlesztett 
számítógépes programjával kiértékeltük és meghatároztuk a különböző 
paleofeszültség tereket.

A vizsgálatok fő célja az volt, hogy a zóna barlangjainak kialakulását és 
komplex földtani viszonyait tisztázzuk és felhívjuk a figyelmet a barlangokra, 
mint három dimenziós, felszín alatti, földtani feltárásokra.

A TERÜLET FÖLDTANI FELÉPÍTÉSE

A terület NY-K-i irányban megnyúlt, kiemelt morfológiája térszín, 
melynek fő tömegét a Szépvölgyi Mészkő adja, amely szigetként emelkedik ki 
a környező Budai Márgával borított térszínből. NY-i határán a Balogh sziklák 
természetes kibúvásai találhatók, míg K-i határát a Szemlő-hegyi barlangnál 
vontuk meg. A Ferenc-hegyi zóna elkülönítése azért is indokolt, mert egy 
markáns oldalelmozdulás és a hozzá kapcsolódó kiemelkedéses szerkezet 
jellemzi (1. ábra).

A legidősebb képződmény a felső triász Mátyáshegyi Mészkő csak a 
felszín alatti régiókban fordul elő, a Balogh-sziklák viszont természetes 
feltárásai a felső triász Fődolomitnak. A dolomit erősen porlódó, helyenként 
vastagpados kifejlődésű. A breccsás áthalmozást mutató rétegszerinti zónák is 
jellemzőek. A dolomitban kisebb méretű üregek is megfigyelhetők, de igazi 
barlang nem található. A törésrendszereket egy K-NY-i kompresszióhoz
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1. ) Felsó triász karbonátok
2. ) Eocén mészkő (Szépvölgyi Mészkő Formáció)
3. ) Eocén márga (Budai Márga Formáció)
4. ) Oligocén agyag
5. ) Felszíni előfordulások határa
6. ) Normál vető
7. ) Feltolódás
8. ) Budai Márga felszínközeli elterjedésének déli határa
9. ) Л barlangok elhelyezkedése

1. ) Balogh sziklák üregei
2. ) Fercnc-hcgyi barlang
3. ) Zsindely utcai barlangok
4. ) Szemló-hegyi barlang

Lábra. A Ferenc-hegyi zóna fedetlen földtani térképe a vizsgált barlangi 
üregek helyzetével (alaptérkép Wein után módosítva).

195



kapcsolódó eltolódás pár és egy É-D-i extenzióhoz, illetve K-NY-i extenzióhoz 
köthető repedés rendszer képviseli, habár magukat a töréseket nem a dolomiton, 
hanem a szomszédos Szépvölgyi Mészkő feltárásában észleltük (Bimbó u. 185).

A triász karbonátos kőzetekre a felső eocén Szépvölgyi Mészkő települ, 
melynek bázis-rétegeit feldolgozott tűzkő kavicsokat tartalmazó breccsák 
képviselik (Zsindely utcai új barlang). Az alapbreccsára települ a rétegsor alján 
még vastagpados megjelenésű, felfelé vékonyabb réteges mészkő. Ez a kőzet 
a legtöbb barlang befogadó kőzete. A rá települő Budai Márgába csak a legfelső 
barlangjáratok hatolnak (pl. Szemlő-hegyi-barlang). A Rózsadomb mélyebb 
morfológiájú területeiről ismert oligocén Tardi Agyag egy szerencsés 
feltárásban, a Szemlő-hegyi barlang közvetlen közelében lévő építési telken 
bukkant elő, de ott is tektonikusán érintkezik a Budai Márgával. Hasonló 
középszürke, leveles elválású agyag került elő a Törökvészi-lejtő 18. szánni ház 
építkezésénél.

A 240 m-es magasságban előforduló, s így a felső pannonba - legalsó 
pleisztocénbe sorolható (Scheuer - Schweitzer 1988) forrásvizi mészkő a terület 
NY-i végénél a Törökvészi lejtő 20-as házával szemben és a Móricz gimnázium 
mögött (Gárdonyi u.) fordul elő. A mészkőszint képződése korrelálható a 
Ferenc-hegyi barlangot létrehozó forrástevékenységgel. A feltárások 
forráskürtóben kialakult mészkövet és a források által létrehozott tömeges 
mészkő közötti jól rétegzett, gyakran pizoidos, fitoklasztos kőzettípust tárnak 
fel.

A talajtakaró alatti legfiatalabb képződmény a felső pleisztocén homokos, 
kőzetlisztes agyag. A Ferenc-hegy térségének elvi rétegsorát és a barlangokat 
is tartalmazó kőzettípusokat a 2. ábra mutatja.

FERENC-HEGYI BARLANG

Kis területen elhelyezkedő labirintus rendszer, amelynek alapkózetc a 30- 
35°-os délies rétegdőlésü felső-eocén Szépvölgyi Mészkő. A járatelrendeződés 
és a Szépvölgyi Mészkő dőlése - a többi rózsadombi nagybarlanggal ellentétbcn- 
kevéssé hozható összefüggésbe. A fö járatok talpszintje közel egységesen 240 
m tszf magasságban helyezkedik el, ebből a szintből csak néhány szűk 10-15 m 
mély kürtő nyúlik le.

A járatrendszer a barittal és korai kalcittal bélelt hasadékok ÉNY-DK-i,
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З.аЬга. A Ferenc-hegyi-barlang kiválásainak stabil izotópos vizsgálati 
eredményei.
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ÉÉNY-DDK-i, illetve K-NY-i irányát követik. A járatelrendezódés alapján a 
barlangrendszer 3 részre osztható. A NY-i rész ÉNY-DK-i csapásű 
fóhasadékokból és néhány ÉÉK-DDNY-i összekötő folyosókból áll. A K-i rész, 
amely ÉÉNY-DDK-i csapású folyosókból áll és néhány K-NY-i csapásű elemet 
tartalmaz. A középső részen ÉÉNY-DDK-i járatok találhatók, de alárendelten 
ÉNY-DK-i és K-NY-i járatok is megfigyelhetők. A keleti és nyugati rész között 
a központi részen egy kb. 15 fokos elfordulás figyelhető meg. A barlangban 
több ÉNY-DK-i és ÉK-DNY-i irányú cm-es elvetődést észleltünk. Kovás 
hasadékokat, illetve egyéb, járatelrendeződést preformáló tényezőt nem 
ismerünk.

A barlangjáratrendszere szűk, oldott falú hasadékokból áll. Jellegzetes 
oldásformái a csak innen ismert ujjbegyhez hasonló ovális bemélyedések, a 
scallopok és a 30-70 cm átmérőjű ágyűcsőre emlékeztető feláramlási csövek. Ez 
utóbbiak minden esetben a barlangi anyakőzet (Szépvölgyi Mészkő) és a 
porózus szerkezetű kalcitszivacsos kiválás határán oldódtak ki. A gömbfülkék 
szintén meghatározó oldásos formaelemek, amelyek a feláramlási csövek felett 
mindig megtalálhatóak, de önállóan, vagy egymásba kapcsolódva is 
előfordulnak (pl. bejárati szakasz, Bocskai-terem).

A barlang ásványos kiválásai közül a rostos szerkezetű kalcitszivacs és 
a sárga barit a járatok központi törészónájában, illetve egyéb telérek formájában 
helyezkedik el.

A barlang falait több cm vastagságban gazdagon borítják korallszerű, 
oszloposán megnyúlt borsókövek. Ezek belső szerkezete szálas-rostos seprűs 
kioltási! kristálytűk halmazából áll. Ugyancsak gyakori típus a lándzsa alakú 
kacitkristályokból és mikrites kérgek váltakozásából álló ritmikus szerkezetek, 
amely katódlumineszcens mikroszkópban nem Iumineszkáltak, illetve néha kékes 
fakó lumineszcenciát mutattak. A kalcitkristályok csúcsai gyakran kissé 
visszaoldottak. A borsókő csúcsára tapadó mikrites belső üledéket késői 
izopach, fényes lumineszcenciájú kalcitcement kéreg burkolhatja be. A Ferenc- 
hegyi-barlangban található borsókő kora U bomlási sor alapján (Ford-Takácsné- 
Bolner 1991) 300000\59000 év. A borsókövek ,3C-,80  stabil izotóp adatait a 3. 
ábra mutatja.

A Ferenc-hegyi-barlangból kalcitlemezeket nem ismerünk, ugyanakkor 
gyakran láthatók borsókövekbe bevágódó oldásos üstök, feláramlási csövek.

Jelenlegi ismereteink alapján a repedéskitöltések és kiválások az alábbi 
sorrendet mutatják a legidősebb fázistól a legfiatalabb felé:

199



áttetsző (néhol füstszínű) farkasfog jellegű kaiéit szkalenoéderek 
sárga, nagytáblás barit 
fehér kaiéit
fehéressárga, aprókristályos barit 
kaiéit
sötétszürke, fekete kiválás, amely szervesanyag, limonit, illit és kaiéit
keverékéből álló mangános kéreg
borsókő

Kvarckavicsos patakhordalék a barlangban több helyen figyelhető meg, 
ahol hévizes oldásformákkal tagolt folyosórészleteket tölt ki.

A ZSINDELY UTCAI ÚJ BARLANG

A barlangot építkezés során találták meg a Zsindely u.24. sz. alatt. Ez a 
néhány méter hosszú barlang a Szépvölgyi Mészkőben található s legalsó 
szintjében az eocén bázisrétegeit tárja fel. A barlang rétegsorának legidősebb 
tagját egy tűzkő és mészkő kavicsokat tartalmazó breccsa képviseli. A kiasztok 
anyaga szürke, barnás árnyalatú, szögletes tűzkő kavics (1-20 cm),'világos 
krémszínű, tömött, jól cementált mészkő és sötétszürke cementált mészkő. A 
befogadó kőzetanyag mikrites bioklasztos felső-eocén mészkő. A barlang eddig 
feltárt részének fő tömegét az eocén Szépvölgyi Mészkő Discocyclinás és 
Nummuliteszes fáciese alkotja.

A barlang oldalfalán látható üregeket, amelyek max. mérete 1 m, 
homok-kőzetliszt-agyag szemcseméretű laminált zónák váltakozásából álló 
üledék tölti ki. Néhány kitöltés esetében csúszásosjelenségek is megfigyelhetők, 
főképp az agyagos, vastagabb rétegekben. A kitöltésekben jellegzetes kőzettípus 
az erősen porózus, szivacsos, fehéres vagy limonitos elszíneződés esetén barnás- 
okkeres, forrásvizi mészkőhöz hasonló közbetelepülés. A laminált zónák 
vastagsága pár centiméter (4.ábra).

Az egyes kitöltésekben megjelenő forrásvizi jellegű mésztufás szintek 
(lencsék) és a közel vízszintes kitöltések az átlagosan 30-os délies rétegdőlésű 
mészkőben találhatók. A kitöltések egy része tektonikusán elvetett, nagyobb 
részüknél azonban a tektonikai sík csak a kitöltés határát képezi. Ezek a síkok 
nem mint a kitöltésben vetődést létrehozó síkok, hanem mint a kitöltéssel együtt 
élő szerkezetek jelentkeznek. A barlangban mért irányok és vetőkarcok alapján 
a járatok egy ÉÉNY-DDK-i tektonikai sík mentén alakultak ki, amely mint
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1. ) Discocyclinás, Nummuliteszes eocén mészkő (befogadó kőzet)

2. ) Plasztikusan deformált kózctliszt cs agyag
3. ) Porózus forrásvizi mészkő jellegű réteg
4. ) Laminált, agyagos kózctliszt homok lencsékkel, betelepülésekkel
5. ) Belső szerkezet nélküli homokos kitöltés

6. ) Litoklázis.

4.ábra. Laminált, közel vízszintes kitöltés a Zsindely-utcai barlangban
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balos elmozdulás működött. Ez a sík jól párhuzamosítható a Ferenc-hegyi 
barlang K-i végének fő járat irányával (DK-I, DK-II és DK-III főhasadékok)

A barlang morfológiájára jellemzők a hévizes oldás során kialakult 
gömbfülkék. A barlangi kiválásokat a borsókövek és lepkeszárny jellegű 
aragonit kristályok, valamint víztiszta 3-4 cm-es szkalenoéderes kaiéit kristályok 
jelentik.

A SZEMLÓ-HEGYI-BARLANG

A barlang alapkőzete a Szépvölgyi Mészkő, a felsőbb járatok a Budai 
Márga bryozoás fáciesében alakultak ki. A két szintes járatrendszer követi a 
kőzetrétegzést. A járatok talpszintje kb 160 m tszf magasságban, az egykori 
felfedező bejárat 206 m-en helyezkedik el.

A Szemlő-hegyi-barlang 3 hosszabb ÉK-DNY-i és 3 rövidebb KÉK- 
NYDNY-i irányú főhasadék és néhány erre merőleges kereszthasadékjiientén 
oldódott ki. A fő járatirányok a kovás telérek irányával egyeznek meg. A 
barlang tektonikai értelemben két fő, egymással 15°-ot bezáró
hasadékrendszerból áll, amely egy nagy oldalelmozdulás és a hozzá kapcsolódó 
Riedel töréspár formájában jelenik meg. A járatok ezeket a törésvonalakat 
követik. A barlang feletti feltárásban (Pusztaszeri-űt 41.) ezt a jobbos 
elmozdulást, s egy ehhez kapcsolódó feltolódásos komponenst lehetett 
megfigyelni. Az oldalelmozdulás csapása megegyezik a barlang fő járatának 
irányával. A vetőfelületen az oldalelmozdulást követő normál vetőkarcot 
észleltünk a gravitációs lecsúszásnak megfelelően. A barlangban a falakat 
borító vastag ásványkiválások miatt csak a járatokra merőleges töréseken 
sikerült vetőkarcokat találni (pl.Ferencvárosi-terem), ami egy KÉK-NYDNY-i 
extenziót mutat.

Az oldásos formakincs a gazdag ásványos kiválások miatt kevésbé jól 
tanulmányozható. A járatok falai oldásos üstökkel tagoltak, a felső zónában több 
m átmérőjű gömbfülkék figyelhetők meg.

A barlang falait helyenként a 10 cm vastagságot is elérő dus és változatos 
morfológiájű szpeleotémák borítják. A szólőfürt szerűen elhelyezkedő borsókő 
finom szerkezetében kalcitrétegek, mikrites kérgek, és apró kristálytűk ritmikus

202



ismétlődése figyelhető meg. A mikrites anyag kristályközi belső üledékként, 
póruskitöltésként is gyakori. A borsókövön belül a kalcitkristályok csúcsai 
sokszor visszaoldottak.

A karfiol több tíz cm átmérőjű, nagy, ívelt, párhuzamos kérgekből 
felépülő kiválás, amely a védettebb falmélyedéseket borítja. Belső szerkezete 
1.0-1.5 mm hosszú, 0.8-1.0 mm széles kötegekből áll, amelyet hajladozó 
kristálytűk építenek fel, helyenként mikrites közberétegzésekkel, keresztezett 
nikolok alatt seprűs kioltást mutatnak. Gyakoriak a visszaoldott rétegfelszínek 
és a belső agyagos üledékek.

Kalcitlemez felhalmozódások a Szemlő-hegyi-barlangból több helyről és 
nagy vastagságban ismertek. Feldolgozott törmelékanyaguk a borsókövekben is 
megtalálható. A kalcitlemezek belső szerkezetét 0.8-1.0 mm nagyságú kalcit 
romboéderek építik fel, amelyek c-tengelye a növekedés irányával párhuzamos, 
és ez merőleges az alatta elhelyezkedő kristályrétegre. Gyakoriak (10-15%) a 
kristálynövekedés által közbezárt 1-3 mm-es belső pórusok. Ezek felülete 
gyakran visszaoldott, és részben mikrites belső üledék töltheti ki őket.

A vizsgált barlangi kiválások zöme a katódlumineszcens mikroszkópban 
nem lumineszkált, kivételt képeztek a borsókövekben megfigyelt vastag mikrites 
kérgek, a melyek fakó kékeslila lumineszcenciát mutattak.

A borsókövek, karfiol és kalcitlemez minták ,3C-,80  stabil izotóp értékeit 
a 5.ábra mutatja.

A barlangi kiválások közül meg kell említeni a kalcitlemez 
felhalmozódásból álló karácsonyfákat, valamint az aragonit és gipsz 
kristályokat. Ez utóbbiak cm vastag bekérgezéseket is alkotnak.

ÖSSZEFOGLALÁS

A Ferenc-hegyi vonulat barlangjainak kialakulásában döntő jelentősége 
volt a több fázisú tektonikai deformációknak (6. ábra), amelyet a barlangi és 
felszíni mérések alapján tudtunk kimutatni.

A Ferenc-hegyi-barlang esetében a baritos telérek egy NYÉNY-KDK-i 
kompresszióhoz köthetők. Ebben a nagy kompressziós fázisban jött létre a 
Ferenc-hegyi oldalelmozdulásos zóna a késő eocén - korai miocén után, ami a 
Ferenc-hegyi vonulat fő tektonikai eleme. Ez a zóna a Szemlő-hegyi barlangnál
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eredményei.
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2. fázis: ÉK-DNY-i cxlcnzió
3. fázis: ÉNY-DK-i cxlcnzió 3.fázis

6.ábra. A Fcrenc-hcgyi-barlangban megfigyelt főbb tektonikai lázisok.
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elfordul és ÉK-DNY-i csapasd jobbos elmozdulást mutat. Ezt követően egy 
ÉK-DNY-i extenziót lehet megfigyelni, ami valószínűleg kibillentette a 
rétegeket, de emellett még mindig egy függőleges komponenst is tartalmazó 
oldalelmozdulásos tektonika volt jellemző. A harmadik deformációs fázist egy 
ÉNY-DK-i tágulás jellemzi, amelynek kora területi analógiák alapján szarmata- 
pannon. A legfiatalabb negyedidőszaki tektonikai fázis pedig a legelső fázis 
töréseinek újraéledését idézte elő. A Ferenc-hegyi barlangban megfigyelt 
szerkezeti elemek mindhárom tektonikai fázis nyomait őrzik. A Zsindely utcai 
barlang járatai egy ÉÉNY-DDK-i sík mentén alakultak ki, amelyek 
párhuzamosíthatók a Ferenc-hegyi barlang K-i végének járatait meghatározó 
síkokkal és a legidősebb és legfiatalabb tektonikai fázisokkal 
párhuzamosíthatók (NYÉNY-KDK-i kompresszió).

A Szemlő-hegyi-barlang járatainak iránya megegyezik a kovás telérek 
irányával, amelyek egy ÉK-DNY-i csapásd jobbos oldalelmozdulás során 
alakultak ki. Az így létrejött jobbos oldalelmozdulás és feltolódásos 
komponensei jól magyarázzák a barlang két fő hasadékrendszerének 
kialakulását, amelyek egymással 15°-os szöget zárnak be.

A vízmozgás szempontjából különösen kedvezőek a beszakadásos (pull- 
apart), vagy en-echelon szerkezetek, illetve azok tenziós törései (Sibson 1987). 
Ez a modell a Ferenc-hegyi-eltolódásos zónában a Ferenc-hegyi és a Szemlő- 
hegyi barlangra egyaránt alkalmazható.

A Ferenc-hegyi-barlang kioldása a 240 m tengerszint feletti magasságú 
felső pannon legalsó-pleisztocén édesvízi-mészkövet lerakó forrás tevékenységgel 
párhuzamosítható. A többi nagybarlangra jellemző rétegdőlés szerinti 
irányítottság hiányának oka egyrészt a rövid kialakulási idővel magyarázható. 
A hegység emelkedésével párhuzamosan süllyedő karsztvíz megcsapolás 220 ni
es szintre való áthelyeződésével ugyanis feltehetően már más barlangok 
(Mátyás-hegyi, Pál-völgyi, József-hegyi, esetlegSzemlő-hegyi-barlangok)járatai 
kezdtek kioldódni. Ugyanakkor a Ferenc-hegy felső-eocén mészköve felett 
hiányzik a bryozoás márga, amely viszonylagos vízzáró hatása miatt a többi 
rózsadombi barlangnál az üregesedés felső határát jelentős mértékben 
meghatározta.

A Szemlő-hegyi barlang kis vertikális kiterjedése és zömmel középső
pleisztocén édesvízi mészkövekkel azonos tengerszint feletti magassága (140-160 
m tszO azt valószínűsíti, hogy az üregesedés itt sem követte nyomon az egyre 
mélyebb szintre helyeződő forrástevékenységet, hanem viszonylag rövid idő 
alatt, az alsó-középső-pleisztocén határán alakulhatott ki.
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A hasonló kőzettani és tektonikai preformáció mellett a barlangok eltérő 
kora és keletkezésük hidraulikai különbözőségei a barlangok eltérő 
formakincsében nyilvánul meg. A Ferenc-hegyi-barlangban a scallopok és 
ágyúcsövek feláramló, illetve gyorsan áramló vizekre utalnak. A kalcitlemezek 
hiánya a nyugodt, szabad vízfelszínek hiányával magyarázható, amely jól 
összeegyeztethető az oldásos formakincs állal jelzett intenzív vízmozgással. 
Ugyanakkor a Szcmlő-hcgyi - barlangban a nagy, üstös oldásformákkal tagolt 
folyosók hosszú ideig tartó nyugodt vízáramlásra, illetve tisztán korróziós 
barlangképződésre utalnak. A tömeges kalcitlemez felhalmozódás nyugodt 
felszínű, szabad vízfelületeket jelez. A Zsindely-utcai-barlang oldásformái a 
Ferenc-hegyi-barlanggal párhuzamosíthatóL.

A borsókövek vékonycsiszolataiban megfigyelt seprűs kiollású tűs 
krislálypamacsok elsődleges aragonit kiválásra utalnak, bár jelenlegi anyaguk 
alacsony Mg tartalmú kalcit. A borsóköveken belüli visszoldásos felszínek a 
vízből történő karbonát-kicsapódás-visszaoldódás szakaszosságára hívják fel a 
figyelmet. A katódlumineszcencia változásai: borsókő (nem lumineszcens), 
belső üledék (fakó lumineszcencia), és késői kalcitccmcnt (fényes 
lumineszcencia) a közeg redox viszonyaira utalnak.

A barlangi kiválások erősen pozitív ,3C értékei a képződmények mélységi 
eredetű vizekből történt keletkezésére utalnak, amelyet a hosszú ideig tartó 
felszínalatti áramlás során a nagyobb kőzet-víz kölcsönhatás eredményezett. Az 
erősen negatív 180  értékek a termális eredetet igazolják, mely alapján 35-70 Cl
os kiválási hőmérséklet valószínűsíthető.

A Zsindely-utcai-barlangban a felső eocén mészkőben található közel 
vízszintes, laminált kitöltések és mésztufához hasonló közberétegzések fiatal 
karszt jelenségek, amelyek mindenképpen a mészkőtest 30°-os kibillenése után 
alakullak ki, valószínűleg a barlang képződésével közel egyidőben.

A barlangrendszer legfiatalabb üledékeinek tekinthetők a Ferenc-hcgyi- 
barlang kvarc kavicsos palakhordalékai, melyek közvetlen felszíni kapcsolatra 
utalnak.
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THE GEOLOGY OF THE CAVES OF FERENC-HEGY ZONE

by

L.Benkovics - Dr.Á.Török - Dr.A.Nádor 

SUMMARY

The formation of the caves of Ferenc-hegy zone (Buda Mts.) are related 
to ascending thermal waters. Most of the cave passages are in Upper Eocene 
carbonates, although some of the deepest ones descend to the underlying 
Triassic cherty limestone (Zsindely caves). The Eocene limestone is the host 
rock of the major passages while the uppermost, and usually narrower ones may 
extend into the covering Eocene marl (bryozoan marl).

Multiphase tectonic deformations had the key role in preformation of cave 
passages in this zone. The two longest caves (Ferenc-hegy cave, Szemlo-hegy 
cave) and the shorter ones (Zsindely caves and cavities of Balogh cliffs) are 
located in an elevated lateral displacement zone being the elements of a push up
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structure. The structural evolution of the area is characterised by a Late Eocene 
- Early Miocene compression (WNW-ESE), which was followed by an 
extension (NE-SW). The third deformation phase, the Sarmatian-Pannonian, 
was also an extension (NW-SE), while the final one (WNW-ESE) only resulted 
in the rejuvenation of the structures of the first deformation phase.

The formation of Ferenc-hegy cave is related to the Latest Pannonian - 
Early Pleistocene spring activity of 240 m asl. The Szemlo-hegy cave, Zsindely 
caves are situated at a lower altitude being younger and having the sign of 
lowering of spring zone. Besides the similarities in geological and structural 
geological setting of the caves the different hydraulics are documented in the 
differences of morphology, solution forms and speleothems of caves.

In Ferenc-hegy cave partly because of the relative shorter formation time 
and partly because of the lack of thicker covering Eocene marl the scallops, 
"gun barrels" are indicators of rapidly ascending thermal waters. The lack of 
floating rafts also suggests intense turbulent flow related dissolutional origin of 
the cave. To the contrary in Szemlo-hegy cave the larger dissolution forms, 
spherical niches refer to a corrosional origin. The speleothems as float rafts, 
botryoids and clouds are also frequent indicating the open and quiet water 
surfaces and intense precipitation.

The thermal origin of the caves is evidenced both from their morphology 
and from stable isotope analyses. The oxygen isotopes indicate a 35-70 °C 
formation temperature for speleothems.
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