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A MAGYARORSZÁGI BAZALTBARLANGOK 
KUTATÁSÁNAK EREDMÉNYEI

Eszter hás István

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A bazaltbarlangok tematikus kutatása három éve kezdődött a „Nemkarsztos barlangok vizsgálata” című 
hosszútávú program részeként. A program beindulása előtt 27 hazai bazaltbarlangról volt több-kevesebb isme
retünk. Jelenleg már 46 bazaltbarlangról tudunk, melyeknek többségét alaposan átvizsgáltuk. Több újszerű 
megállapítást sikerült tennünk e barlangok genetikáját, hidrológiáját illetőleg. Érdekesek az ásványtani és 
biológiai kutatások eddigi eredményei is. A jövőben szeretnénk vizsgálatainkat és ezek érdekében kapcsolatain
kat is tovább szélesíteni.

A szervezett magyar barlangkutatáson belül a 
tematikus vulkánszpeleológiai program 1985-ben 
indult, amikor az MKBT Közgyűlése (1985. Ili. 22.) 
elfogadta a hosszútávú tudományos programot és 
ennek részeként a „nemkarsztos barlangok vizsgá
latának” témakörét.

Természetesen nem előzmények nélkül indult meg 
a nemkarsztos, ezen belül a bazaltbarlangok kuta
tása. 1610-ben Thurzó György nádor meglátogatta 
a kapolcsi Pokol-likat, mint arról beszámol PÁTYI 
(1870). Bél Mátyás az 1730-as években írta meg a 
„Notitia Hungáriáé novae historico geographica”-t 
( Bél 1835—42), melyben mások mellett igen szem
léletesen mutatja be a Szentgyörgy-hegyi Sárkány- 
barlangot. Ezen első említéseket, leírásokat tekint
jük a hazai vulkánszpeleológia előfutárainak.

A 19. század végén SZABÓ J. (1872) és NYÁRY  
J. (1870) ír le néhány vulkanikus eredetű barlangot. 
Aztán az 1930-as években tapasztalható fellendülés 
a vulkanikus barlangok kutatásában (CHOLNOKY 
1934, HOFFER 1934, KADlC 1938, MARGITTAY 
1932, SCHŐNVISZKY 1937 stb.). Az 50-es, 60-as 
években lesz megint szerény konjunktúrája a nem
karsztos barlangok megismerésének (BERTALAN 
1958, LEÉL-ŐSSY 1959, OZORAY 1957—60, 
SZENTES 1971). Szólni illik az alapos vulkanoló- 
giai, kőzet- és ásványtani kutatásokról (ERDÉLYI 
1941, HOFMANN 1975, JUGOVICS 1942—67, 
MAURITZ 1948, SZABÓ 1872, VITÁLIS 1913 
stb.), melyek bár nem szpeleológiai vonatkozásúak, 
de sokban támaszkodhatunk rájuk mai vulkán
szpeleológiai kutatásaink során.

Az Álba Regia Barlangkutató Csoport 1982-ben 
kezdett a vulkánszpeleológiával foglalkozni. Előbb 
a Bakony néhány bazaltbarlangját ismertük meg 
(ESZTERHÁS 1984), majd elkészítettük a Tihanyi
félsziget barlangkataszterét (ESZTERHÁS 1987), 
mely 52 nemkarsztos eredetű szpeleológiai objek
tumot tartalmaz és újszerűén igyekszik tisztázni a 
gejziritbarlangok keletkezésének problémáját.

Az 1985-ben beindult nemkarsztos barlangok 
vizsgálatának programja során igyekszünk megis
merkedni az irodalomból és terepbejárásokon, hogy 
egyáltalán hány barlanggal kellene foglalkoznunk. 
Természetesen ez objektumok száma fokozatosan 
gyarapszik — főként a terepbejárások során való 
újabb barlangok fellelésével, de az irodalom mind 
teljesebb megismerése során is találunk lajstromba 
veendő újabb barlangokat.

Magyarország nemkarsztos barlangjairól készült 
leltárak:

BERTALAN (1958) 
KORDOS (1984) 
ESZTERHÁS (1985) 
ESZTERHÁS (1988)

51 barlang 
119 barlang 
186 barlang 
210 barlang

Vizsgálódásaink fontos összetevője a bibliográfiai 
tevékenység. Hiszen a gyakorlati barlangkutatás 
elsősorban karsztorientáltságú. Ahhoz, hogy egyre 
magabiztosabban eligazodhassunk a karsztidegen 
barlangok világában, egy „másféle szemléletmódot” 
kell magunkévá tennünk és ebben sokat segít az 
irodalom megismerése. A hasznosíthatóság szem-
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Atektonikus bazaltbarlang: a Vadlány-lik 
An atectonic hasalt cave: the Vadlány-lik

pontjából globálisan három csoportba sorolhatjuk 
a vonatkozó irodalmat, úgymint:
1. az általános és konkrét geológiai, vulkanológiai 

témájú írásokra,
2. a magyarországi nemkarsztos barlangokat említő 

és leíró munkákra, amit tevékenységünk kiinduló 
pontjának tekintünk,

3. a külföldi pszeudokarsztos, vulkánszpeleológiai 
írásokra, melyekből hasznos összehasonlításokat 
tehetünk.

Az irodalom 1. csoportjából eddig 187, a 2. csoport
ból 95, a 3. csoportból 20 munkát ismertünk meg.

Programunk stratégiája szerint kőzetfélékként és 
hegységenként kívánjuk vizsgálni és feldolgozni a 
magyarországi nemkarsztos barlangokat.

Először a bazaltban keletkezett barlangok teljes 
komplexitásra törekvő megismerését céloztuk meg. 
Eleinte úgy gondoltuk, hogy ez kb. 2—3 év alatt 
sikerül. Ma már tudjuk, hogy a munka — legalább 
is a részleteket tekintve — elhúzódó, mindig újabb 
problémákat felvető tevékenység lesz.

Számba vettük hazánk bazaltelőfordulásait és az 
irodalomban már korábban említett bazaltbarlan
gokat. Elkezdtük a módszeres terepbejárásokat és 
az említett barlangok felkeresését. Eddigi ismere
teink szerint Magyarország területén 85 kitörési 
centrumból 175 bazalthegy (felszíni bazalt és 
bazalttufa előfordulás) keletkezett, melyek négy 
területi és egyben genetikai csoportban helyezked
nek el:
1. Kisalföld 15 előfordulás
2. Bakony (és a Balaton D-i partja) 97 előfordulás
3. Medves-Ajnácskői-hg. magyar része

62 előfordulás
4. Mecsek (Bár) 1 előfordulás

175 előfordulás

Munkánk megkezdése előtt összesen 27 hazai 
bazaltbarlang létezéséről volt említés. Ezeket több
ségében sikerült is megtalálnunk, azonosítanunk. 
A meglelt barlangokat részletesen, vagy kevésbé 
részletesen átvizsgáltuk, feltérképeztük. A terep- 
bejárások során az előbbieken túl 19 teljesen új 
bazaltbarlangot is találtunk, melyeket hasonlóan 
átvizsgáltunk, illetve jelenleg tanulmányozunk. 
1988 májusáig 46 hazai bazaltbarlangról szereztünk 
tudomást (vö. Függelék), melyek közül:

26-ot dokumentáltunk
7-et vázlatosan leírtunk, illetve dokumentálásuk 

jelenleg folyik 
4-et még nem találtunk meg 
9 megsemmisült 

46 bazaltbarlang
A bazaltbarlangok száma várhatóan még növekedni 
fog, mert az említett 175 általunk ismert bazalt
hegyből még csak 52-t sikerült szpeleológiai szem
pontok szerint tüzetesen átnézni.

Megjegyzem, hogy a bazaltbarlangok feldolgozása 
közben az egyéb nemkarsztos (gejzirit, andezit, 
homokkő, konglomerát stb.) barlangok mellett 
sem megyünk el. Az elmúlt három évben 17 más 
nemkarsztos barlangot is dokumentáltunk.

A jelentősebb bazaltbarlangok mind teljesebb 
megismerésére táborokat szervezünk. A program 
beindulása óta három bazalttáborunk volt.
1. Pulán 1985. VII. 11—17. között 21 résztvevővel.
2. Kapolcson 1986. VII. 3—8. közt 20 fővel.
3. Sárcsipusztán 1987. VII. 9—19. között 32 fővel. 

A feltárási és kataszteri tevékenységen túl foglal
kozunk a nemkarsztos barlangok genetikájával. 
Bővülő ismereteink alapján előbb-utóbb összeállít
hatjuk a hazai karsztidegen barlangok genotípusai
nak rendszerét. Tapasztalataink alapján a korábbi

Tektonikus hasadékbarlang: a Tátika Remete-bar
langja
Tectonic crack caves: the Remete Caves in the Tátika
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osztályozás (KADlC 1938, OZORAY 1960, SZEN
TES 1971) csak globálisan használható, részleteiben 
egymásnak is és a valóságnak is ellentmondanak, 
valamint már szűkek is jelenleg: nem sorolható be 
jó néhány barlang kategóriáiba. Egy pontosabb, 
a külföldi összehasonlítások próbáját is kiálló 
osztályozási rendszer összeállítását már megkezd
tük, csak néhány, a feltárások által igazolható fino
mítás van hátra.

Genetikai téren a jelentősebb megállapításaink:
1. A bazaltmezák pszeudokarszt-jelenségei (tek

tonikus, atektonikus és felszakadásos barlangok, 
valamint a bazaltdolinák) a bazalttal takart fekü- 
kőzet különböző denudációs folyamatai (kisajtoló- 
dás, lineáris földalatti erózió, karsztos oldódás, 
defláció) útján jönnek létre.

2. A bazalt vertikális töréseinek egymáshoz való 
hajlásszöge (párhuzamos rendszer, lámpaernyő for
máció, virágcserép formáció) határozza meg a ja- 
meok, bazaltdolinák vagy bazaltvíznyelők keletke
zését.

3. A hazai szingenetikus bazaltbarlangok igen 
változatos keletkezésűek (gázhólyagok, gőz- vagy 
gázrobbanással keletkezett mofettás, vagy fumaro- 
lás utóhatásoknak kitett barlangok).

Kőzet- és ásványelemző munkánk az általunk 
szükségesnek tartott szintet még messze nem érte el. 
A kőzet- és ásványmintákat szisztematikusan gyűjt
jük, de saját laboratóriumunkban a vulkanikus 
anyagok elemzésének csak igen kis részét tudjuk el
végezni. Kapcsolatot próbálunk kiépíteni a jó mű
szerparkkal rendelkező intézményekkel, de ez még 
idáig igazából nem sikerült. Számottevő litológiai 
megállapításunk, hogy a legtöbb bazalttakaró alatti 
kőzet meglehetősen nagy mésztartalmú homokkő, 
kőzetliszt stb. Eddig 22 különböző helyről származó 
mintát vizsgáltunk meg CaCO^-tartalomra, ami át-

A Halász Árpád-barlang folyosója 
Corridor o f the Halász Árpád Cave

A kapolcsi Pokol-lik bejárata 
Entrance to the Pokol-lik o f Kapolcs

lagosan mintegy 20—30%-nak adódott (de előfor
dult 46,7% mésztartalmú homokkő a Szebike ba
zaltja alatt!). A magas mésztartalmú fekükőzetek 
karsztosán denudálódnak, ami hatással van a bazalt 
beszakadásainak keletkezésére is.

A bazaltbarlangok ásványi képződményei között 
több érdekesség is van, de ezek részletes tanulmá
nyozását sem sikerült még elvégeznünk. Nem ritkák 
a bazaltbarlangokban a kalcitcseppkövek és egyéb 
mészásványformációk. Gyakoriak a kvarc, agyag
ásvány és szilikát ásványi kiválások, melyek közül 
érdekes az általában igen ritka isingerit foltos ki- 
virágzása. Két barlangban találtunk újraolvadásos 
keletkezésű lávacseppköveket, egy barlangban kö- 
télfonatos lávaformációt. A bazaltos kőzeleket al
kotó ásványok (augit, olivin, zeolitok stb.) olykor 
kipreparálódott zárványokként jelennek meg a 
barlangfalon.

Néhány meglepő dolgot a vulkanikus kőzetek és 
az ezekben levő barlangok hidrológiájával kapcso
latban is észleltünk. A bazalttakarók felszíni víz
hálózata a karsztfelszínekétől is szegényebb. A repe
déseken, víznyelőkön át lejutó csapadék eredetű 
vizek földalatti lineáris vízrendszert hoznak létre. 
A víz a nagyobb (legalább 50 m-es) posztgenetikus 
eredetű vulkáni barlangok természetes velejárója — 
úgymint: intenzív szivárgások, a lineáris földalatti 
vízrendszer átfutó szakaszai, visszaduzzadással ke
letkezett tavacskák. E vulkanikus környezetben levő 
vizek iontartalma, oldottanyagtartalma lokálisan 
igen eltérő, melyet főként a hely i ásványi környezet 
és a területet fedő talaj gázösszetétele határoz meg. 
A vékonyabb rétegű bazalttakarók felszínén gyako
riak a bazaltdolinák, melyek túlfejlődött, eliszapoló-
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dott állapotukban időszakos vagy állandó vizű 
dolinatavakká alakulnak.

A bazaltbarlangok bioszpeleológiai vizsgálata 
során eddig 16 barlang élővilágáról van több-keve
sebb ismeretünk. E barlangokból meghatároztunk 
13 növény- és 53 állatfajt. A bazaltbarlangok flórája 
és faunája nem mutat lényeges eltérést a karszt- 
barlangok élővilágától. Inkább csak aránybeli el
tolódást vélünk felismerni eddigi feldolgozó mun
kánk alapján. A növényvilágban a penicillinek ará
nya, az állatvilágban a lepkék aránya nagyobb a 
karsztbarlangok életközösségéhez hasonlítva.

A nemkarsztos barlangok kutatásának nagyobb 
részét az Álba Regia Barlangkutató Csoport végez
te, de az eltelt három év alatt néhány szervezetet, 
csoportot sikerült munkánk támogatására meg
nyerni. Ezek: az MKBT Karszthidrológiai — Geo
lógiai Szakcsoportja, a zirci Bakonyi Természet- 
tudományi Múzeum, az ajkai Bakony Barlangku
tató Csoport, a budapesti Diogenész Barlangkutató 
Csoport, a Salgótarjáni Hegymászó Club és az 
MKBT hat egyéni tagja.

A külföldi szervezetek közül gyümölcsöző együtt
működést alakítottunk ki: a Szlovák Barlangkutató 
Társaság Rimaszombati Területi Csoportjával, a 
spanyol Niphargus Barlangkutató Csoporttal (Bur- 
gos), az NDK-beli Német Túrázó, Hegymászó és 
Tájfutó Szövetség Drezda Városi Szakbizottságá-

Lávacseppkő a Halász Árpád-barlangban 
Lava dripstone in the Halász Árpád Cave

nak Barlangkutató Szakegységével, a Kanári-szige
teki Természettudományi Múzeummal (Santa Cruz 
de Tenerife), a szicíliai Etneo Barlangkutató Köz- 
pontt.il (Catania).

Eszterhás István
Isztimér
Köztársaság u. 157.
8045

F Ü G G E L É K
MAGYARORSZÁG BAZALTBARLANGJAI

(1988)
1. Kovácsi-hegy bazaltbányájának hasadékbarlangja — Nagy- 

görbő, Kovácsi-hegy, TSz Bazaltbánya. A barlang a bányá
szat következtében megsemmisült. Szürke, padosán hasadó 
bazaltban tektonikus eredetű üreg volt, egykori méreteiről 
megbízható adatunk nincs.

2. Vadlány-lik — Nagygörbő, Kovácsi-hegy Bazaltutcája. Rész
letesen tanulmányozva; szürke, padosán hasadó bazaltban 
atektonikus keletkezésű üreg; hossza 24,3 m, mélysége 4,2 m.

3. Kőkamra — Nagygörbő, Kovácsi-hegy Bazaltutcája. Rész
letesen tanulmányozva; szürke, padosán elváló bazaltban 
atektonikus keletkezésű üreg; hossza 11,9 m, magassága
4.0 m.

4. Görbői-hasadékbarlang -  Nagygörbő, Kovácsi-hegy Bazalt
utcája. Üj barlang, részletesen tanulmányozva; szürke, pado
sán elváló bazaltban tektonikus keletkezésű barlang; hossza
5.0 m, magassága 4,5 m.

5. Szádok-barlang — Nagygörbő, Kovácsi-hegy Bazaltutcája. 
Üj barlang, részletesen tanulmányozva; szürke, padosán el
váló bazaltban atektonikus keletkezésű barlang; hossza
5.2 m, mélysége 1,0 m.

6. Köajtós-barlang — Nagygörbő, Kovácsi-hegy Bazaltutcája. 
Üj barlang, részletesen tanulmányozva; szürke, padosán el
váló bazaltban atektonikus keletkezésű barlang; hossza 6,5 m, 
mélysége 1,1 m.

7. Kétlyukú-barlang — Nagygörbő, Kovácsi-hegy Bazaltutcája. 
Üj barlang, részletesen tanulmányozva; szürke, pados elválású 
bazaltban atektonikus keletkezésű barlang; hossza 4,5 m, 
mélysége 1,1 m.

8. Lepkés-barlang -  Nagygörbő, Kovácsi-hegy Bazaltutcája. 
Üj barlang, részletesen tanulmányozva; szürke, padosán el
váló bazaltban atektonikus úton keletkezett barlang; hossza
5.1 m, mélysége 2,5 m.

9. Bazaltutcai-köfülke -  Nagygörbő, Kovácsi-hegy Bazalt
utcája. Üj barlang, részletesen tanulmányozva; szürke, pado
sán elváló bazaltban atektonikus keletkezésű üreg; hossza
7.3 m, mélysége 2,0 m.

10. Remete-barlang — Zalaszántó, Alsó-Tátika. Részletesen tanul
mányozva; fekete, oszlopos elválású bazaltban tektonikus 
úton keletkezett barlang, hossza 39,2 m, függőleges kiterje
dése 20,4 m.

11. Tátikai-hasadékbarlang — Zalaszántó, Alsó-Tátika. Részlete
sen tanulmányozva; fekete, oszlopos elválású bazaltban tekto
nikus úton keletkezett barlang; hossza 2,5 m, magassága 3,5 m.

12. Fekete-oszlopos-barlang — Zalaszántó, Alsó-Tátika. Üj bar
lang, részletesen tanulmányozva; fekete, oszloposán elváló 
bazaltban atektonikus keletkezésű barlang; hossza 4,3 m, 
függőleges kiterjedése 2,8 m.

13. Mágneses-barlang — Zalaszántó, Alsó-Tátika. Üj barlang, 
részletesen tanulmányozva; fekete, oszlopos elválású bazalt
ban atektonikusan keletkezett; hossza 3,0 m, függőleges ki
terjedése 1,5 m.

14. Kőudvar felső barlangja — Zalaszántó, Alsó-Tátika. Üj bar
lang, részletesen tanulmányozva; fekete, oszlopos elválású 
bazaltban tektonikus ütőn keletkezett; hossza 4,0 m, mélysé
ge 1,0 m.

15. Kőudvar alsó barlangja — Zalaszántó, Alsó-Tátika. Üj bar
lang, részletesen tanulmányozva; fekete, oszlopos elválású 
bazaltban tektonikus úton keletkezett; hossza 5,1 m, magas
sága 1,0 m.

16. Vaskapui-barlang — Zalaszántó, Alsó-Tátika. Üj barlang, 
részletesen tanulmányozva; fekete, oszlopos elválású bazalt
ban atektonikusan keletkezett; hossza 2,8 m, magassága 
1,0 m.

17. Vas Pál lyuka — Celldömölk, Ság-hegy. 1914-ben lefejtették; 
szürke, pados elválású bazaltban valószínűleg tektonikus 
eredetű üreg volt. Egykori méretéről megbízható adatok nin
csenek.

18. Szigligeti Vár-hegy explóziós ürege — Szigliget, Vár-hegy. 
Részletesen tanulmányozva; fekete, oszlopos elválású bazalt- 
dejkben keletkezett hólyag; hossza 2,1 m, magassága 0,6 m.

19. Szigligeti Vár-hegy elpusztult explóziós ürege — Szigliget, 
Vár-hegy. Megsemmisült, csak nyomai látszanak; fekete, 
oszlopos elválású bazaltdejkben keletkezett hólyag; egykori 
méretéről megbízható adatok nincsenek.

20. Sziklakonyha — Somlóvásárhely, Somló. Részletesen tanul
mányozva; szürke, padosán elváló és kokkolitosan omló ba
zaltban kimállással keletkezett; hossza 8,2 m, magassága 4,5 m.
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21. Sárkány-barlang — Tapolca, Szentgyörgy-hegy. Tanulmá
nyozás alatt áll; szürke, padosán elváló bazaltban tektoniku
sán keletkezett; a barlang eleje beomlott, jelenleg csak 2,5 m 
hosszban és 1,3 m mélységig járható.

22. Szentgyörgy-hegyi-barlang — Tapolca, Szentgyörgy-hegy. 
Nem sikerült még megtalálni — valószínűleg szürke, padosán 
elváló bazaltban keletkezett üreg — méretéről megbízható 
adat nincs.

23. Rodostó-barlang — Badacsonytördemic, Badacsony. Részlete
sen tanulmányozva; szürke, padosán elváló és kokkolitosan 
omló bazaltban kimállással keletkezett barlang; hossza 4,0 m, 
magassága 1,2 m.

24. Badacsonyi bazaltbánya barlangja — Badacsonytomaj, Bada
csony. Részletesen tanulmányozva; szürke, padosán elváló 
bazaltban felszakadással keletkezett üreg; hossza 2,9 m, ma
gassága 1,4 m.

25. Halápi-bazaltlyuk — Zalahaláp, Haláp-hegy. Új barlang, nem 
kerestük még fel. Valószínűleg szürke, töm ör bazaltban ala
kult ki, mérete az inform átor szerint néhány méter.

26. Halápi bánya ürege -  Zalahaláp, Haláp-hegy. Új barlang, 
nem kerestük még fel. Valószínűleg szürke, töm ör bazaltban 
keletkezett, mérete az inform átor szerint néhány méter.

27. Hegyesdi Ördög-lik — Hegyesd, Vár-hegy. Alapos helyszíni 
bejárás után úgy véljük, nem is létezett ez a barlang. A szürke, 
tömzsösen elváló bazaltban csupán járhatatlanul szűk, néhány 
méteres rés van.

28. Ágó-fennsiki-barlang — Monostorapáti, Agár-tető, Ágó-fenn- 
sík. Nem sikerült még megtalálni; állítólag bazalttufában van, 
de az Agár-tetőn sehol nem fordul elő tufa! A barlangot 
8 —10 m hosszú, lejtős üregként említik.

29. Kecske-hegyi-sziklaüreg — Kapolcs, Kecske-hegy. Többszöri 
terepbejárás során sem sikerült megtalálni, csak néhány bar
langméreten aluli üreget leltünk a Kecske-hegy bazalttufájá
ban. Feltételezhető, hogy barlangméretü üreg nem is volt, vagy 
megsemmisült.

30. Király-kő barlangja — Kapolcs, Király-kő. Részletesen tanul
mányozva; szürke, padosán elváló és kokkolitosan omló ba
zaltban kimállással keletkezett; hossza 3,3 m, magassága 
4,5 m.

31. Pokol-lik — Kapolcs, Bondoró-hegy. Részletesen tanulm á
nyozva; szürke, tömzsösen elváló bazaltban alakult tektonikus 
barlang; hossza 51,0 m, magassága 4,5 m.

32. Pulai-bazaltbarlang — Pula, Kab-hegy, Pulai-erdő. Részlete
sen tanulmányozva. Szürke, padosán elváló és barna hólyagos 
bazaltban keletkezett felszakadásos labirintusbarlang; hossza 
150,7 m, mélysége 21,8 m.

33. Négyszög-akna — Nagyvázsony, Kab-hegy, Pallaghidy fel
hagyott bazaltbánya. Üj barlang; tanulmányozás és feltárás 
alatt áll; szürke kom pakt bazaltban keletkezett felszakadás; 
szélessége 2,6 m, mélysége 3,5 m.

34. Halász Árpád-barlang — Nagyvázsony, Kab-hegy, Pallaghidy 
felhagyott bazaltbánya. Részletesen tanulmányozva; szürke 
kom pakt bazaltrétegek közé zárt, barna, sziallitos hólyagos 
bazaltban keletkezett gázhólyag-sorozat, melyet bányászati 
módszerekkel egybenyitottak. Hossza 71,9 m, mélysége 5,9 m; 
vízzel kitöltött üreg.

35. Gödrösi Explóziós-barlang — Tihany (Gödrös), Jegenye sor 2. 
Részletesen tanulmányozva; bazalttufitban gőzrobbanással 
keletkezett barlang; hossza 15,8 m, mélysége 6,5 m.

36. Kiss-barlang — Tihany (Gödrös), Jegenye sor 2. A barlang 
a nyaraló épületének alapozása közben megsemmisült. Bazalt
tufából gőzrobbanással keletkezett üreg volt, egykori méreté
ről megbízható adat nincs.

37. Csimár-barlang — Tihany (Gödrös). A barlangot törmelékkel 
feltöltötték; bazalttufitban gözrobbanással keletkezett, szűk 
bejáratú, 2 —3 m-es üreg volt.

38. Diósi Seres-barlang — Tihany (Diós), Diós-tetői-nyereg. 
Bányatörmelékkel betömték. Bazalttufitban gőzrobbanással 
keletkezett üreg volt; egykori méretéről annyit tudunk, hogy 
„mély csatorna” .

39. Óvári-barlang — Tihany, Óvár, Oroszkő. Üj barlang, részle
tesen tanulmányozva; bazalttufitból alakult áltektonikus 
üreg; hossza 2,5 m, magassága 1,2 m.

40. Nyereg-hegyi-eresz — Tihany, Nyereg-hegy. Részletesen ta
nulmányozva; bazalttufit és gejzirit határán deflációval, mál
lással (a gejziritben oldódással) kialakult üreg; szélessége 
22,6 m, hossza 3,0 m, magassága 3,6 m.

41. Baglyas-köi-bazaltüreg — Salgótarján, Baglyas-kő (Bereczki 
út). Tanulmányozás alatt áll; sötétszürke, töm ör bazaltban és 
réteges mállékony bazaltban gázrobbanással alakult üreg- 
rendszer; hossza 12,7 m, függőleges kiterjedése 6,4 m.

42. Kis-kői-bazaltbarlang — Szilaspogony, Kis-kő. Tanulmányo
zás alatt áll; töm ör bazaltból való apofizákkal átjárt, salakos

A Kis-kői-bazaltbarlang aknája 
(Gönczöl Imre felvételei)
Shaft o f the Kis-kő hasalt cave

bazaltban kom plikált keletkezésű robbanásos gázhólyag; 
hossza 30,2 m, mélysége 15,6 m.

43. Kis-kői-álbarlang —Szilaspogony, Kis-kő. Üj barlang, tanul
mányozás alatt áll; sötétszürke töm ött szövetű bazaltszikla 
alkotta álbarlang; kb. 2 —3 m hosszú, 0,4 m magas.

44. Pécs-köi-barlang — Salgótarján, Pécs-kő. Megsemmisült; 
valószínűleg barna salakos bazaltban ismeretlen módon ala
kult üreg volt; egykori méretéről megbízható adatunk nincs.

45. Szilvás-köi-barlang — Zagyvaróna, Szilvás-kő, Üj barlang, 
tanulmányozás alatt áll. Szürke, töm ött szövetű és barna sala
kos bazaltban kialakult tektonikus barlang, kb. 50 m hosszú, 
és 10 m mély.

46. Kis Szilvás-köi-sziklahasadék — Zagyvaróna, Kis Szilváskő. 
Új barlang, tanulmányozás alatt áll; szürke, töm ött szövetű 
bazaltban kialakult tektonikus üreg. Kb. 15 m hosszú, 
5 m mély.

A „NEMKARSZTOS BARLANGOK 
VIZSGÁLATA”

PROGRAM IRODALMI TEVÉKENYSÉGE
1.  ESZTERHAS I. (1983): Jelentés a Tihanyi-félsziget szpeleo- 

gráfiai terepbejárásáról — MKB1 Beszámoló, Bp.,p. 61—64.
2. ESZTERHAS I. (1984): Király-kő barlangja — Kézirat az 

Álba Regia Barlangkutató Csoport Évkönyvében.
3. ESZTERHAS I. (1984): A  Pulai-bazaltbarlang — Kézirat az 

Álba Regia Barlangkutató Csoport Évkönyvében.
4. ESZTERHAS I. (1984): A Somlói Sziklakonyha -  Kézirat 

az Álba Regia Barlangkutató Csoport Évkönyvében.
5. ESZTERHAS 1. (1985) : A  Kapolcsi Pokol-lik — Fólia Musei 

Historico-naturalis Bakonyiensis, IV. kötet, Zirc, p. 39 — 42.
6. ESZTERHAS I. (1985) : A  Pulai-bazaltbarlang — MKBT  

Műsorfüzet (máj.—jún.) Bp.,p. 12 — 13.
7. ESZTERHÁS  /. (1985): Jelentés az Álba Regia Barlang- 

kutató Csoport „Pulai Barlangkutató M unkatáboráról”  — 
Kézirat az M KBT Adattárában.

8. ESZTERHAS 1. (1985): A  nemkarsztos barlangok vizsgá
lata — MKBT Műsorfüzet (nov.—dec.) Bp.,p. 11.

9. ESZTERHAS I. (1985): Jelentés a „Nemkarsztos barlangok 
vizsgálata”  című hosszútávú tudományos program beindulá
sáról, terveiről — Kézirat az MKBT Adattárában és az Álba 
Regia Barlangkutató Csoport Évkönyvében.
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10.ESZTERH ÁS I. (1985): Explóziós-úreg a szigligeti Vár
hegyen — Kézirat az Álba Regia Barlangkutató Csoport Év
könyvében.

11 .ESZTERH ÁS I. (1985): A Pulai-bazaltbarlangban és a kör
nyékén végzett kutatások -  Kézirat az Álba Regia Barlang- 
kutató Csoport Évkönyvében.

12. ESZTERHAS I. (1985): A gödrösi Explóziós-barlang kitisz
títása — Kézirat az OKTH Adattárában és az Álba Regia 
Barlangkutató Csoport Évkönyvében.

13.  ESZTERHÁS I. (1985): Az Ajka-hegy konglomerátum- 
barlangjai — Kézirat az Álba Regia Barlangkutató Csoport 
Évkönyvében.

14. ESZTE R H Á S-K O C SIS (1985) : A Pulai-bazaltbarlang mik
roszkopikus gombáinak izolálása — Kézirat az Álba Regia 
Barlangkutató Csoport Évkönyvében.

15. ESZTERHÁS I. (1986) : Barlangkeletkezés lúgos oldódással — 
Nehézipari Egyetem Közleményei (I. sorozat, Bányászat 33. 
kötet, 1 —4. füzet), Miskolc, p. 139 — 148.

16. ESZTERHÁS I. (1986): A Pulai-bazaltbarlang és környéke — 
Karszt és Barlang I. füzet, Bp., p. 23 —32.

17. ESZTERHÁS I. (1986): A Bakony nemkarsztos barlangjai
nak genotípusai és kataszteri jegyzéke — Kézirat, szerződéses 
munka az OKTH számára.

18. ESZTERHÁS I. (1986): A bakonyi bazaltbarlangok feldol
gozásának 1986. évi eredményei — Kézirat az Álba Regia 
Barlangkutató Csoport Évkönyvében.

19. ESZTERHAS 1. (1986): A Kapolcsi Barlangkutató Tábor 
eredményei — Kézirat az Álba Regia Barlangkutató Csoport 
Évkönyvében.

20. E SZTE R H Á S-K O C SIS (1986): A Kapolcsi Pokol-lik 
mikroszkópikus gombáinak vizsgálata — Kézirat az Álba 
Regia Barlangkutató Csoport Évkönyvében.

21. ESZTERHAS I. (1987): A  Bakony bazaltbarlangjai — Föld 
és Ég, Bp., 12. szám, p. 360 —364.

22. ESZTERHÁS I. (1987): összefüggés a bazaltmezák pszeudo- 
karszt-jelenségei és az alapkőzet lepusztulási formái között — 
Fólia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis, VI. kötet, Zirc, 
p. 67—72.

23. ESZTERHAS I. (1987) : A nemkarsztos barlangokkal kap
csolatos kifejezések magyarázata — Kézirat az Álba Regia 
Barlangkutató Csoport Évkönyvében és 25 példányos sokszoro
sításban.

24. ESZTERHAS I. (1987): Bazaltmezák pszeudokarszt-jelensé- 
gei — Oktatási Intézmények Karszt- és Barlangkutató Tevé
kenységének II. Országos Tudományos Konferenciája, Szom
bathely, p. 39-41.

25. ESZTERHÁS I. (1987): Bazaltfennsíkok lepusztulása a Ba
konyban — Kézirat, szakdolgozat az ELTE Földrajzi Tanszéke 
számára.

26. E SZTERH ÁS-G YU RM ÁN  (1987): Tábor a Halász Árpád- 
barlang megismerésére — Kézirat az Álba Regia Barlangkutató 
Csoport Évkönyvében és a Bakony Barlangkutató Csoport Évi 
Jelentésében.

27. ESZTERHÁS 1. (1987): Adatok a bazaltbarlangok faunájá
hoz — Kézirat az Álba Regia Barlangkutató Csoport Évköny
vében.

28. ESZTERHÁS I. (1987) : A szentbékkállai Kő-hegy homokkő- 
barlangjai — Kézirat az Álba Regia Barlangkutató Csoport 
Évkönyvében.

29. ESZTERHÁS I. (1987): Jelentés a M ed v es- Ajnácskői-hegy- 
ség bazaltbarlangjainak 1987. évi kutatásáról — Kézirat az 
Álba Regia Barlangkutató Csoport Évkönyvében.

30. ESZTERHÁS I. (1981 in press) : A Tihanyi-félsziget barlang- 
katasztere — A Bakony Természettudományi Kutatásainak 
Eredményei, Zirc.

31. ESZTERHÁS I. (1988 in press): A Kovácsi-hegy bazalt- 
barlangjai — Fólia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis, 
Vili. kötet, Zirc.

32. ESZTERHÁS I. (1988 in press) : A Tátika bazaltbarlangjai — 
Fólia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis, Vili. köt. Zirc.
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RESULTS OF BASALT CAVE RESEARCH 
IN HUNGARY

The systematic investigations of caves in non- 
karstic rocks began in Hungary in 1985, when a 
team was set up with this purpose. The present 
paper is meant to outline the results of the three- 
year activity of this team. In 1988 210 non-karstic 
caves are known. Our activity has been primarily 
directed at basalt caves, of which now 46 are re- 
gistered. Nine are of syngenetic origin (gas macro- 
vesicle or hollow formed by gas or steam explosion), 
the others are postgenetic caves, most of them result 
from the special type of denudation (bulging out, 
subterranean gully erosion, corrosion or deflation) 
of the rocks underlying the basalt mantle. Another 
statement made is that — in addition to the denu- 
dational matter deficit of the enclosing rock — the 
angle between the vertical faults of the basalt 
control the shape of hollows. Between faults nar- 
rowing downwards „ficollapse” caves develop, 
downwards broadening faults give rise to ‘basalt 
ponors’ and in the case of parallel faults ‘basalt 
dolines’ come about. The mineral precipitations in 
these caves include calcite dripstones, various sili- 
ceous crusts, and remelted lava dripstones alsó 
occur. In major basalt caves the presence of water 
is generál. From the biological viewpoint no con- 
siderable difference is found in the biota of basalt 
and karst caves.
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