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The water level of the lake oil the bottom of the cave (111 
m alt.) might represent the main Karst-water level, being only a 
few metre higher, than the lîiermal springs of the Császár and 
Lukács baths. Here the thermal water ascending along deep fissures is 
mingled with approximately 10 cu. metre/min. cold Karst-water. 
The hydrological and chemical study of the «Muddy creek» of the 
Mátyás-hill cave might furnish important contributions to the know
ledge of Karst-water system in the Buda mountain.

It is questionable whether on the actual Karst-water level any 
extensive cave system might have been formed since the Pleistocene. 
It is possible however that passages have been dissolved previously 
to the deposition of Eocene nummulitic limestones. Formation of 
caves being controlled by the occurrence of limestones suitable for 
dissolution of cavities a special attention is to be paid to the distri
bution of Upper Triassic (Naric) Dachstein limestone exposed e. g. 
by drilling No III. of. the Margaret-Island.
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H O Z Z Á SZ Ó LÁ SO K .

Venkovils István: Jaskó Sándor hivatkozása kapcsán a következőkben ismer
tetem a Mátyáshegyi-barlang taxából vett vízminták elemzési adatait. 1948 április 
15-én vett vízminta:

víz hőfoka 
lúgosság
karbonát keménység 
összes keménység 
szulfát ion 
klór ion 
szabad C 03 
mészaggressziv ( A) .

10.6" C
2.76 német fok 
7.72 német fok 

17.64 német fok 
12—40 mg/lit. között 
7.00 mg/lit.
8.25 mg/lit. 

nincs
10*



148

összehasonlítva Csajághy 1947-ben végzett elemzési adataival, melvet a Pál- 
völgyi-barlang egyik csepegd vízmedencéjéből vett vízmintákból nyert:

lúgosság 2.5 német fok
karbonátkeménység 7.2 német fok
összes keménység 18.1 német fok
szulfát ion 14.7 mg/lit.
к lórid ion 8.2 m'g/iit.

azt tapasztaljuk, hogy a két víz között lényeges eltérés nincs. A Mátyáshegyi-barlang 
tavának vízejlemzését Bid ló Gábor 1948 április 17-én megismételte a következő 
eredménnyel :

víz hőfoka 
száraz maradék 
változó keménység 
összes keménység

11.4° C 
1.0035 g/lit. 
8.56 német fok 

38.43 német fok
Az összes keménységben jelentősebb eltérés mutatkozik az előbbiekkel szem

ben. Ez a vizsgálati módok különbözőségének aligha tudható be. A barlangi víznek 
leÜemzése azért történt, hogy eldöntsük, hogy a pár (négyzetméter területű, iszapos 
•fehiekű víz része-e az erózió-bázis alatt összegyűlő karsztvíznek. Ha pusztán a 
kémiai összetételt nézzük, határozottan nemjmiel kell felelnünk. Középhegységeink 
majdnem kimeríthetetlen ne к mondható karsztvize triász időszakú karsztos mész
kövekben és dolomitokban, közel állandó kémiai összetétellel, mély karsztvízként rak- 
itározódik. Ez az összetétel azonban nagyon eltér a barlangi tó összetételétől. Csajághy 
Pál völgyi-barlangból származó vízelemzése 210 m. t. sz. f. magasságból oca 10 m 
briozoás márgájn és humlmilinás mészkő vön átszivárgó csapadékvízből származik. 
Ez az elemzés csaknem tökéletesen megegyezik a barlangi tó vizének ielemzési 
adataival, tehát ezt sem tekinthetjük másnak, mint csapadékvíznek, mely törés- 
rendszereken át nagyon gyorsan jut a mélybe és ott valamilyen (körülmény folytán 
felhalmozódik. Felfogásom szerint, annak ellenére, hogy a tó tenigerszint feletti 
magassága megengedné, hogy már a karsztvízszint jelenlétét tételezzük fel és hogy 
szűk járatok esetében, állandó csapadék-hozzájfolyaskor mód is nyílik a csapadékvíz 
elütő kémiai összetételének tartós megtartására, itt néni a karsztvízszinttel állunk 
szemben, hanem a leszálló karsztvíz egy különleges esetével, mely a magával hozott 
agyagos törmelékhői önmagának emel gátat. Ilyen agyagos színiok a barlang magasabb 
részeiben nem ritkák. A karsztvízszint ellen szóI egyébként a vízsziint határozott csök
kenése is. Közel két métert süllyedt megfigyelésünk tartama alatt (cca 6 hét). 
Ez viszont a laza, iszapos, kőtörmelékes zárórétegre vezethető vissza, mely szivár
gással vezeti a mélybe a vizet. Hogy ez létrejöhessen, szabad, levegővel telt részeket 
kell még a mélység felé feltételeznünk. A tengerszint feletti magasságból a karszt
vízszintet nagyon közelállónak kell gondolnunk, bár nem szabad1 elfelejtenünk, hogy 
itt egy szaru köves mészkőösszletben vagyunk, mely a mélykarszt vizeivel nem úgy 
függ össze, mint a jól karsztosod^ mészkő és dolomit.

A barlang keletkezésére vonatkozólag meg kell különböztetnünk egy magasabb- 
szintű, nummulinás mészkőben és briozoás márgában kialakult üregrendszert, melynek 
formaelemei a vízzel, mint oldószerrel teljesen elborított állapotra utalnak és egy 
mé 1 vebbsszintű, szaruköves mészkőben kifejlődő járatot, mely a fiatal karszteroziő 
minden bélyegét magán viseli. A meddő vita elkerülése végett nem használom a 
«termálig» víz baiiangképzését, csak egyszerűen mészagresszív vizet említek, melv 
a mészkő mai tengerszint feletti magasságában nem fejthette lei hatását úgy, hogy 
az alsóbb szaruköves rétegösszletet megkímélte volna. Fel kell tehát tennünk, hogy a 
nummulmás mészkőösszlet nincs az eredeti helyén, úgyhogy a raibli szaruköves 
mészkő annyira mentes volt hozadékitól, hogy az oldó víz belsejébe nem juthatott. 
Mivel a hasadékok karán tolják a hasadékok koránál idősebb kőzeteket s a numniu- 
Jiuás mészkőben e hasadékok megvannak, a basadé.kmentiesség általánosságban nem 
képzelhető el. Kézenfekvőbb és külszíni feltárásban is megfigyelhető, hogy a 
nummulinás mészkőöszlet tolódott fél a szaruköves mészkőre, mégpedig onnan, 
ahol a mélykarsztvíz teljesen elborította az összletet és benne barlangi rendszert 
alakított ki. Ugyanez a víz a briozoás márga rétegeiből finom kőzettörmeléket és
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szerves vázrészeket iszapolt be a hasadékokba, azokat csaknem kitöltve. A kiemel
kedés ezután történt. A hasadekok kitöltő amiyagukíkial együtt erős de formálódást 
szenvedtek. A vetők újra éledtek. E mozgások következtében hatalmas termek 
keletkeztek s a lerakódások helyei és tömbjei már nem korrodáltak. Az így létrejött 
új vízjáratok, melyek a csapadékvizeket vezetik a mélyben, idézik elő a szaruköves 
mészkő fiatal karszterozióját.

Pávai Vájná Ferenc: Egyszeri látogatással részletesebben nem vizsgálhattam 
át a barlangüreget. Azzal kezdem, bog}- ahol a raibli mészkő a külszínen fel tolódik az 
eocén mészkőre, az érintkezési dörzsbreccsiában szénpaliarögöк is vannak, amiket 
annakidején Böökh Hugói mutatott nekem a helyszínen. Ha rólam nem is, de 
Böckh Hugóról fel lehet tételezni, hogy tudhatta, mi a feltolódás, dörzsbrecesia 
és szenes pala. Érdekes, hogy a barlang fenekén eniniek a íeltolúdási síknak déli 
szomszédságában az eocén mészkő már rajta fekszik a raibli mészkövön. Ezt a 
legutóbbi barlanglátogatás alkalmával és a bemutatott képeken is megfigyelhettük. 
Dörzsbrecesia azonban itt is található és mint egyesek állítják — a tavas barlang- 
résznél is . Kétségtelen, hogy itt olyan nagyarányú mozgás nyomaival állunk szem
ben, amely a trjiasz üledékeket és az eocén mélyebb rétegeit is érintette, s csak íi 
budai márga magasabb rétegei fedik el. Teljesen elfogadhatjuk, amit Jaskó előadá
sában is említett, t. i., hogy a raibli mészkő nem konkordáns település, hanem 
disz lokáció?, magában is ellentétes dőlésű. A raibli mészkő feltörése tehát nem
csak egyirányú volt, hanem összepréselődött, zeg-zugos íeltolódási pikkelyeket mutat. 
A szenes palarögöcskék idekerülését sem igen tudjuk niegm agya г ázni másként, 
mint azzal, hogy az egész pakli onnan jött, ahol az is ki van fejlődve. Az »eocén, 
rátelepülésre közvetlenül mellette újabb gyűrt raibli mészkőrétegek tolódtak fel az 
egészre. Ügylátszik, a Budai-hegyek mélyén térben és időben különbözei mélység
ben elhelyezkedő rétegek itt egymás mellé, sőt fölé kerültek. A másik érdekes 
probléma az itt található gipszkristályok elhelyezkedésének kérdése. E gipszkristá
lyokat az oldalfalakon és rétegpadokon láthatjuk. Ezek némelyikének eredetét a 
lormális vizek gőzeinek és gázainak hatására is visszavezethetjük. A felül zárt 
kürtőszerű mélyedések keletkezésének okát a kőzethasadé к okban nagy nyomás alatt 
feltörő termális vízsugarak és azok gőzeinek, gázainak oldó hatásában látom. Ezt 
tartom fizikailag és kémiailag okszerűnek, örvénylés ugyanis csak akkor lehetséges, 
ha a vízsziiit felett levegőréteg van. Ez az örvénylő víztömeg nemi is juthat el »a 
mennyezetnek olyan elterjedt részeibe, hasadekaiba, ahol itt a kürtőszerű mélye
déseket találjuk; de lia —  amint most is — teljjes vízzel való elbontást fe l
tételezünk, úgy ebben az esetben sem tartom valószínűnek ezeknek ilyimódon való 
kialakulását. Tosdanában jártamkor is láttam ilyen kerek üregeket, ott pedig 
minden kétséget kizáróan gőzök és gázok hatására keletkeztek. A Várhegy7 oldalában 
is láthatók ilyen símafalu mélyedések. Itt semmiképpen sem tételezhetjük fel sem a 
karsztvíznek korábbi jelenlétét, sem a vízzel való elbontást. Itt is a már leüle
pedett travertinón keresztül feltörő termális víz és annak gőzei és gázai végezték 
az oldást. Ezeket a travertmós üregeket különösen jó l Táthatjuk a várhegyi volt 
Ferenc József tanintézet háta mögött lévő falban és a várhegyi barlangok mennyezetén. 
Ha feltételezhetjük a termális víznek oldó hatását, e vizek rádiumfártalmával 
kapcsolatosan az itt található oldási maradványok ilyenirányú vizsgálatai esetleg 
érdekes eredményekre vezetnének, amelyekhez közönséges karsztvíz, vagy barlangi 
víz oldása esetén nem juthatnánk. A cseppkövek tényleg karsztvíz oldási termé
kek, feltétlenül más eredetűek, mint a falakon előforduló gipszkristályok.

Visszatérve az itt előforduló és korábban feltételezett vizek problémájára, 
megemlítem, iiqgy fontosnak tartom a karsztvíz kérdését is. Megjegyzem, bogy 
a termális vizek szintje általában 105— 106 m. t. f. ez. a budai hegyek lábánáL 
Sokáig foglalkoztam azzal a gondolattal, hogy a fel fakadó langyos forrásokat, ha 
megfelelő módon foglalhatnók azokat, megóvnék a karsztvízzel való keveredéstől, iil. 
követve a forrás irányát, megái lapíthatnék a keveredés helyét és mérvét. Kétségtelen, 
hogy pl. a Duna vízszintingadozásának is van hatása hévforrásainkra, de az a vízszint 
ingadozásában és mennyiségének változásában jut kifejezésre és nem kémiai elváltozás
ban. Ma már ebben is lekritizálom önmagamat, mert a különböző vizek, különböző 
oldatok nem keverednek egymással, csak bizonyos szigorú fizikai törvények szerint.
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A langyos forrásaink Budán egyszerűen felszínre ömlő fosszilis karsztvizek. A tavas 
barlangrésznél ebben a barlangban tehát nem keveredett a réoens karsztvíz' sem a 
Dunával, sem termális vizekkel.

Venkovits hozzászólásához még az a megjegyzésem volna, hogy a raibli mészkő 
van íel'tolódva az eocén mészkőre és lehet, hogy megfordítva is, a tavas barlang résznél.

Venkovits István: A barlang belsejében nagyon nehéz áttekinteni a tektonikai, 
képet. Ha következetesen csak jelenség megfigyelésekre szorítkozunk, akkor is 
láthatjuk, hogy a raibli szaruköves mészkő és a numniulinás mészkőösszlet. nem 
egy folyamat eredményeit mutatják. Már előbbi felszólalásomban vázoltam ennek 
valószínű okát. A inunnmilinás mészkő csak úgy nyerhette e formaelemeit, 
ha az oldószer teljesen elborította. Az oldószer mibenlétét magam is ’termális 
víznek tartom. A mai csapadékvízből szármjazó karsztvizek már útjukban elvesztik 
aggresszív széndioxidtartalmukat. Szabad széndioxid tartalmuk vagy 5— 10 mg/lit vagy 
(egyáltalán nincs. Hunnián van tehát a mélykarsztvízben 45—60 1 m g /lit szabad 
СО,, mert lúgossági fokuk a szénsavon kívül oldásra is visszavezethető, mely a 
hőmérséklet növekedés ével tetemes is lehet, 25° C-on 14 mg/lit? Termális vizeink 
jelentős része mészaggresszív. Mélységbeli szén sav term elő folyamatokra kell gondol
nunk, s így természetes, hogy a barit is mint hidrotermális ásvány megjelenik. 
A gőzök okozta újbegyformák itt nem jöhetnek számításba, mert a jelenség itt
általános.

Kessler Hubert: Borsó-cseppköveket a barlangban több helyen találhatunk. 
Ugyanez a helyzet a Szemlőhegyi-barlangnál és Ferenéhegyi-barlangnál is. Ezek
nél is feltételezhető a vízzel való elbontás és ennek nyomait meg is találjuk 
hasonló képződményeken. Lehetséges, hogy a Mátyáshegyi-barlangban is több borsó- 
cseppkő volt, azonban utóbb a lefelé áramló vizek lerombolták azokat.

Sctfuerf Emil: A barlangi járatok falán látható üstszerű mélyedések és kivá
gások keletkezését a mérnök állal jól ismert «kavitáoié» jelenséggel hozom kapcsolatba. 
Ez abban áll, hogy turbulens mozgásban lévő, levegővel kevert víz — csővezetékek és 
•gépek helytelen áramlástani kiképzése esetén,— igen rövid idő alatt még acél részeken 
is hasonló alakú kikopásokat idézhet elő. A barlangi folyamatokra átvíveezazt jelen
tené, hogy az ilyen üregek (a meninyiezeben is) ott keletkezhetnek, ahol a járatok 
időszakonként nincsenek teljesen vízzel kitöltve, hanem pl. felhőszakadások idején 
erős turbulenciával— és talán hordalékkal megrakva is — halad át a víz a majdnem 
teli járaton. A Mátyáshegyi-barlangnál ehhez figyelembe kell még venni, hogy a 
mechanikai erózió lehetséges hatását nem a barlangi járatok és az erózióbázis mai 
viszonylagos helyzete szerint kell megítélni, hanem a hajdani szerint, amikor az 
lényegesen nagyobb lehetett. Valószínű, hogy az állandóan ^vízzel kitöltött mélyebb' 
járatokban a hatás kisebb volt.

Pávai. Vaj fia Ferenc: Szerintem a raibli mészkövet és az eocén mészkövet 
egyaránt érte az oldást létrehozó tényező. Megtalálhatjuk az oldiási nyomokat mind
két kőzet felszínén. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy az oldás nem a karsztvíz 
hatására jött létre. A kilőve lő termális vizek és azok gőzei elha tolhatták a szét
ágazó hasadékokba is és ott is kifejthették hatásukat.

Venkovits István: Hogy nem a leszálló karsztvíz idézte elő az oldást, azt 
az elemzési eredményeim is igazolják, amennyiben ia vizsgált víz nem tartalmaz 
mész re aggresszív széndioxidot. A Scherf által említett kavitáció szerepét nem látom 
igazolva. Hasonló hatás esetleg a szaru-köves mészkőösszlétben a tó fölött jöhet létrê , 
melynek mechanikai eredetére (fiatal karszterozió) már utaltam.

Pávai Vájná Ferenc: A feltörő vagy csak bugyborékoló gőzök és gázok 
olyan mélységben agresszívek lehetnek, hogy feltételezhetjük hatásukra e kürtősze,rű 
imélyedések létrejöttét. A termális vizek oldó hatása esetén feltétlenül nyomára kell 
jönnünk bizonyos ásványi lerakódásnak, amely a vizek leapadása után vissza kellett 
maradjon, amint az a hévíz eredetű barlangok ásványos bekérgezésében már 
ismeretes. Mindenesetre meg kell különböztetnünk két periódust, az egyik arra az 
időre esik. amikor a barlangban állandó vízjárás volt, a másik időszak alatt a 
barlang nagy részben már mentes volt a víztől és az oldási iol'v álmát be fe jeződött.



Jakucs László: Ha egy barlang tudományos feldolgozása közben felmerülő kér
déseket vizsgáljuk, kétségtelen, hogy igen nagy gondot és körültekintő figyelmet kell 
szentelnünk a keletkezési körülményeknek, inert a keletkezési folyamatnak és a 
'kialakulási tényezőknek az ismeretével a barlang leíró morfológiája és környe
zetéhez való viszonya is pontosam, törvényes okozatszerűen tisztázódik. A morfológiai 
részletvizsgálatok más barlangokéival összehasonlítva adhatják csak meg a kérdésekre 
a helyes feleletet.

Ilyen alapon vizsgálva a Centníári.s-barlang alakzatait, két, egymástól élesen 
megkülönböztethető formatípussal találkozunk benne. Az alsó rész, mely még ma 
is fejlődő karsztos formákat mutat, kétségtelenül a mélybe leszivárgó csapadékvíz 
oldásának és erodáló hatásának köszönheti alakzatait. A járatok a vetőirányokkal 
(egybeesnek. A felső szakaszban azonban olyan for ш a álakul ásó к vannak, melyek 
meleg vízre utalnak. Ugyancsak e mellett bizonyítanak a barlang felső szakaszai
nak egyes repedéseit kitöltő kovás üledékei, a többi helyen látható elsődleges gipsz
es fearitkristályok. Ezek alapján kétféle módon magyarázhatjuk a 'barlang kelet
kezését: 1. Lehet, hogy a feltörő, oldófiépes melegvizflc csak a barlang felső 
szakaszába hatoltak, ott, ahol működésüknek nyoma ma is kimutatható. Ekkor a 
tnïélydbb karsztos járatok dsak a hévforrasműködiés elapadása után, a felszínről 
leezivárgó és lefelé vezető repedésekbe behatoló csapadékvizek oldó és erodáló 
hatására jöttek létre és jönnek létre ma is. 2. Löhiet azonban, hogy eredetileg az 
egész ma ismert baiianghálózat melegvíz által kioldott üreg volt s az alsó részén! 
csupán a barlang legutóbbi fejlődési szakaszában leszivárgó, sőt lefolyó nagy
mennyiségű felszíni vizek tüntették el másodlagosam a hévforrás jellegeket. Ez a 
feltevés valószínűbbnek látszik, mert az átmenet a két formatípus között nem éles, 
hanem fokozatos.

A barlang felső szakaszában megfigyelt porladó, laza falrészletek semmiképpen 
'nem tekinthetők a barlangüregeket kioldó hévíz üledékeinek. Ez á megbontott 
mészkő, mely kéregként vonja be a barlang érintetlen falait, légbeli mállást folya
mat eredménye sem lehet, mert a mészkőnek ilyen mállási terméke nincs. Pontosabb 
vegyi vizsgálatok elvégzése nélkül is nyugodtan azonosítani lehet azonban e jelenséget 
más hévforrás-barlang falainak hasonló porlódásával, mely ekről ma már tudjuk, hogy 
a melegvíz hőhatásának a közvetett eredményei.

A barlangban található gipsz két típusban jelentkezik. A dugóhiízószerűen 
csavarodott, rostos gipsz és a másodlagos helyen található cseppköves gipszbevonatok 
alakjában. Ez utóbbiak genetikai bizonyításra természetüknél fogva alkalmatlanok lé
vén, elhanyagolhatók. A csavart gipszet azonban fel lehet használni a hévízműködés 
bizonyítására. A forró vízből kiváló anhidrit kristályok ugyanis később vízfelvétellel 
maguktól gipsszé alakulnak át, miközben térfogatuk megnő, megduzzadnak, meg
csavarodnak. A csavart formáknak ez a legegyszerűbb magyarázata, tekintetbevéve 
azt is, hogy az anhidrit mellett még más félreismerhetetlen nyomok is bizonyítják a 
forró víz léltö rését barlangunkban.

Bertalan Károly: A barlangban található lemezes cseppkő, barit és gejzirit amel
lett szólnak, hogy az üregek kialakításában a hévizeknek is szerepük volt. A gömb- 
fülkeszerű bemielyedések azonban nem okvetlenül hévizes eredetűek. Ezeket sok 
helyütt szintesen kinyúló kulisszák választják el egymástól, ami arra vall, hogy kor
róziós eredetűek és kialakulásukban fő szerepe. a kőzetpadok különböző oldható
ságának volt. Ennek tekintetbevételével a bemélyedések magyarázatára elegendőnek 
tartom a hideg karsztvíz korrodáló hatását. Az kétségtelen, hogy a ; felső, régebben 
szárazra került barlangszakasz sima, legömbölyített, nyugodt morfológiai elemei 
lényegesen különböznek az alsó, ma ,is vízjárta barlangszakasiz éles formáitól. A felső 
szakasz egykor szintén éles formáinak a legömbölyítésében fő szerepet az endochtou 
barlangi mállásnak tulajdonítok. Erre vall a barlang talaját vastagon borító málladék 
is, mely az első bejárás alkalmával a folyosók alján háztetőszerűen volt felhalmozva, 
tehát autochton képződmény. Az endóehton barlangi mállás erősségét mutatja az is. 
hogy az oldalfalaknak a felülete a leglazább, szinte porlékony, beljebb pedig egyre 
szilárdabb struktúrájú. A mállási folyamat gyorsításában szerepe lehetett a termális 
vizek gőzének is. Kessler véleményével ellentétben, nem tartom valószínűnek, hogy 
egykor ezt a barlangot is a Szemlőhegyi-barlangéhoz hasonló karfiol-cseppkő bélelte



volna, amit később távolított el a hideg karsztvíz, mivel ennek valami védett zugban 
nyomának kellett volna maradnia, ilyent azonban a leggondosabb keresés mellett sem 
találtunk. A barlangban jelenleg is képződő bogyócseppkő lecsepegő vizekből keletkezik 
és nem tavi eredetű.

Schréter Zoltán: Az a kérdésem volna, hogy a raibli mészkő csakugyan fe l 
van-e tolódva a nummulinás mészkőre? A bemutatott fényképen ez nagyon szépen 
látható. A szel vény rajzon azonban úgy látszik, mintha a nummulinás mészkő települne 
rá a raibli mészkőt«. Hivatkoznom kell arra, hogy Hans Höjer együk publikáció
jában említést tesz arról, hogy egyes vetődések lapja a mélység felé ellenkező irányba 
átfordulhat és így ha ez a jelen esetben fennforog, az eredleti vetődés feltolnd'ás- 
képét nyújthatná.

Jaská Sándor: Köszönetét mond az értékes hozzászólásokért, különösen pedig 
Venkovits kollégának az elemzések elvégzéséért. Ö a tó vizét, elemzései alapján^ 
leszálló karsztvíznek minősítette. Csak a tó végén lévő szifonon áthatolva tudnánk 
meg biztosan, hogy a tó vize összefüggésben van-e karsztvízzel borított egyéb 
járatokkal.* Az előadásban igen óvatosan kezelte ezt a kérdést, nem vont le végleges 
következtetést a vizek kémiai összetételét illetően sem. A hozzászólások kapcsán 

' szóbakerült feltevéseket, t. i., hogy a barlangban áramlásban lévő hideg-, vagy' 
melegvíz mechanikai hatása, esetleg termál!« gőz oldása hozta-e létre a jellegzetes 
alakulatokat, fenntartással kell fogadni, amíg biztos adatokkal alá nem támaszt
hatjuk feltevéseinket.

Schréter kérdésére, hogy a raibli mészkő rá van-e tolva a nummulinás mész
kőre, megemlíti, hogy a raibli mészkő két helyen is előfordul a barlangban. Alul. 
az Agyagos-patak mentén a nummulit mészkő diszkordámsan települ a triász mészkő 
letarolt rétegfejeire. A Tűzoltó-barlangág északkeleti végében ezzel szemben tektonikai 
vonal mentén érintkezik egymással a triász és az eocén mészkő. Kétségtelen, hogy 
ez az áttolódásii sík rendkívül meredek, néha 80 fokos, amit a felszínem lévő 
kőfejtőben is észrevehetünk.

Vigh Gyula: A hozzászólások nagy számából örömmel állapíthatom meg, hogy 
a Mátyáshegyi-barlang «Centenaris» szakaszának feltárása és az oda április 23-án 
vezetett tanulmányi kirándulás számos érdekes karsztprobléinára hívta fel л figyelmet. 
Amikor Bertalan Károly és Jaská Sándor március 17-én bejelentették a nagy kiter
jedésű új barlangszakasz felfedfezését —  belátva az esemény nagy hordenejét és a 
Budai-hegység karsztvízproblémáját illető nagy fontosságát — készséggel nyújtottam 
a Földtani Intézet részéről anyagi támogatást az új barlangszakasz műszeres fel
méréséhez és karszthidrológiai tudományos átkutatásához, örömtnel bíztam meg 
le munkával Jaská Sándort, aki az intéztet egyik legképzettebb barlangkutatója és aki 
maga is résztyett a barlang eddigi átkutatásában. E támogatás megadásával egyébként 
фак követtem az idősb Lőcty Lajos nyújtotta példát, akinek támogatása tette lehetővé 
annakidején a Pálvölgyi barlang felmérését és a jövőben sem zárkózom el a Budái- 
hegység és barlangjai karszthidrológiai tanulmányozásának támogatásától, mert tuda
tában vagyok annak, hogy ezáltal úgy tudományos, mint gyakorlati szempontból igen 
fontos adatokhoz juthatunk.

A beszámoló alkalmával külön köszönet illeti Jaskó Sándort, akii a nagy fizikai 
»igénybevételt kívánó munkát teljesen önzetlenül, minden anyagi ellenérték nélkül 
végezte és munkájában csak a tudományos lelkesedés ét a kutatószoonj vezette.

Jaská is említést tett előadásában a Ct— C, szelvényben feltüntetett meredek 
vetőről, illetőleg feltolódási síkról, mely a Tűzoltó-barlang végén hatalmas dörzs- 
breocsától kísérve látható s 5 Jt-1 tol(hhlsi síkkal több hozzászóló is foglalkozott. Lát
hatóan megzavarta azonban a hozzászólókat a hely nem ismerése és a Bx— B_, szel
vényben a raibli mészkő felső határa mentén meghúzott vastag vonal, amely azt a 
látszatot kelti, miiith-i ott is vető húzódnék el a nuirmiulilnás mészkő és a triász 
mészkő között. Jaská kolléga kérdésemre kijelentette, hogy a lg— B3-ben lévő vastag

* A vitaülés óta eltelt 3 /4  év alatt, 1948 dec.-ig, több ízben próbáltak össze
köttetést találni a barlangi tó és a karsztvízzel borított mélyebb üregbálózat többi 
Tésze között. A szifonon áthatolva azonban egy újabb vízzel borított néhány m hosszú 
üreg következik, melynek végében még egy mostanáig le nem győzött, újabb szifon van.
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vonal nem vető, hanem a nummulinás mészkőnek diszkordáns települési határvonala 
a karsztos triász mészkőrétegeken. A barlang bejárása. — dé a térkép adatai alapján 
is — ez kétségtelenül meg is állapítható. A Tűzoltó barlang végében lévő tektonikai 
sík Jaskó igen valószínű megállapítása szerint folytatása annak a felszínen is ész
lelhető «feltolódási» síknak, amelynek mentén az idősebb triász / üledékek, a szaruköves 
mészkó'rétegek, a mátyáshegyi kőfejtőben jól láthatóan, diapírszerűen felnyomód- 
Itak a mélyből. A barlangban- észlelt tektonikus sík a hegy felé hajlik, éppenúgy, 
taint ahogy a kőfejtőiben látható sík is aláhajlik a hegy beblejie felé. Ez kontrakciói 
jelenség, amire a Budai hegységben számtalan példát találunk. Mint a legszembe
tűnőbb és legszebb példára, az Apáthi sziklára hivatkozom csak, amelyet minden) 
oldalról befelé hajló tektonikai síkok határolnak és amelyeknek mentén magai a karúi 
dolomitból álló szírt — mint egy lefelé álló ék, — a környezetből kinyomódott.

Ez a mozgás természetesen a barlang keletkezése előtt történt, hiszen a bar
langot kioldó vizek csak a hegymozgások révén keletkezett repedéseken hatolhattak 
bele a közejtbe és fejthették ki ott oldó és kivájó hatásukat.

Nem hiszek azokban a pikkelyes feltolódásokban, amelyeknek keretében 
- -  Pávai és Venkovits szerint — a szaruköves mészkő a nummulinás mészkőre is 
feltolódott volna, mivel ilyen tektonikai folyamatra utaló nyomót a barlang egész 
(területén nem lálha'unk. Az «Agyagos folyosó» elején a nummulinás mészkő disz- 
kordánsari települ a triász 1 n é - /  к Ő karsztos felszínére és nem tektonikus az érint
kezés. Az a kisebb vető, amely a tó előtt a szaru köves mészkőrétege ken belül 
észlelhető, dörzshreocsámentes és sokkal kisebb, semhogy annak mentén ilyen fe l
tolódás feltételezhető volna.

Ami már most a barlang keletkezését és kialakulását, fejlődését illeti,, 
teljesen osztom laskának ezzel kapcsolatban tett megállapításait.

A hozzászólások hosszasan vitatták, vájjon, forró, azaz termális víz, vagy egy
szerű karsztvíz oldotta-e ki a barlang járatait? Ennek a kérdésnek a tárgyalásánál 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szomszédos és mindenesetre hasonló fejlődés
menetté! keletkezett Pálvölgyi barlangban megfigyelt jelenségeket. A Pálvölgyi bar
langnál ismeretes az, hogy a Budai hegységre jellemző egymást keresztező haaadék- 
írendszer mentén alakult ki. Tudjuk azt is, hogy ezeket a keiskenyebib-széjeselbb repe
déseket, hasadekokat jórészben még ma is porózus-likaosos, többnyire laza anyag 
tölti ki, amely tele van a briozoás rnárga és nuimmulinuß mészkőben előforduló Tosz- 
■sziliák (kagylók, P. thorenti, ecbinusok, stb.) kovásodott maradványaival. Ezt az 
anyagot régebben mésztufának nézték, (így említi elnöki megnyitójában CJiolnoky1 2 is) 
s csak az 1927-i barlangkongresszus alkalmával itt tartózkodó H. Cramer2 mutatta 
Bei H Kolb nürnbergi vegyészmérnök elemzése alapján azt, hogy ez tulajdonképpen 
íkovatufa, geizirit.

E megállapítás alapján magától vetődik fel az a gondolat, hogy ez a kova- 
•ittfa csak «hévíz» üledéke lehet. Azt a kérdést azonban, hogy milyen'hőfokú vízből, 
ülepedett le ez az üledék, azt 1927 óta pro és kontra elhangzott vélemények nem 
döntötték el. Pávai-Vafna Ferenc következetesen a forró gőzökről beszél, amiből 
következik, hogy ő a barlangjáratokat kitöltő vizet is gőzölgő forróságúnak tartja, 
sőt egyenesen úgy képbeli el a dióidat, hogy a forró gőzök ott az egyes járatokban 
lövettek .elő a mélyből és ezekkel magyarázza meg a járatok falán észlelhető kagylós 
bemélyedések, az «ujjhegyek » keletkezését. A többi hozzászóló szinte egyöntetűen 
csak forróvizet említ, mint barlangkialakító erőt, egyedül Bertalan Károly tartja 
lehetségesnek, hogy a barlang falain észlelhető < mállási kéreg» keletkezésében sze
repe lehet a forró gőzöknek is.

Az kétségbevonhatatlan tény, hogy úgy a Pálvölgyi, mint a Mátyáshegyi 
barlang üregeinek kialakításában a termális víznek főszerepe, esetleg kizárólagos 
isizeaepe volt. Ezt bizonyítják az üregekben visszamaradt hőforrásüledékek, a «kova- 
tufa» és a barit. A gipszet —  Jaskóval együtt —  hidegvízből keletkezettnek 
veszem, tekintettel arra, hogy nemcsak a hévízkialakította falakon, hanem a

1 Cliolnoky ].: Földrajzi Közi. L i l i .  évf. 1925. 144. old.
2 Cramer, H.: Einige Beiträge z. Geologie u. Morphologie ungarischer Karst- 

Igebiete. III. Das Budaer Gebirge. (Mitteil, über Höhle t u. Karstforschung. Jg. 1929. 
H. 3. S. 81.)



imeimyezetről a barlang későbbi fejlődési, már vízmentes szakában lehullott kőzet- 
ítömbökön is ejőforduhiak. Márpedig abban az időben, amikor ezek a kisebb-nagyobb 
‘tömbök a mennyezetről, vagy oldalfalakról leváltak, a barlang járataiba «hévíz» 
többé nem juthatott, felszállási magasságának már akkor alacsonyabbnak kellett lennie.

A termális vízzel kapcsolatban inkább az tisztázandó: 1. milyen hőfoka volt 
a víznek; 2. a barlang járataiban volt-e a közvetlen feltörési helye; 3. a gőzök ott 
szabadultak-e fel a vízből és fejthették ki a járatok falán a Pá\ m által feltételezett 
hatást, avagy nagyobb mélységből jőve különlegesebb fortvogás nélkül töltötték ki a 
kőzeteket barin toló repedéseket és e rő.ebb - gyengébb örvény léssel az oldás mellett 
mechanikai munkával is tágították azokat?

E kérdés megítélésénél figyelemmel kell lennünk azokra a megfigyelésekre 
és megái lapít árokra, amelyeket a föld különböző részein feltörő gejzíreken, hévizeken 
és azok környékén végeztek.

Hochs tetter, Knett, Schneider £ stb., vizsgálataiból tudjuk, hogy az 50 C -nál 
magasabb 'hőfokú vizekből kemény, tömött üledék rakódik le, míg az 50 C°-nál 
[hidegebbekből laza, porhanyó. Ugyancsak megfigyelték azt is, hogy miinél nagyobb a 
[sebessége az áramló hévíznek, annál tömöttebb, keményebb az üledéke, míg az álló, 
vagy igen lassan áramló, mozgó víziből lágy, laza, porhanyó és többnyire likacsos 
üledék rakódfk le. Vonatkozik ez úgy a S i03-t, minit a CaCÓg-t lerakó forrásvizekre.

ügy a Pálvölgyi, mint a Mátyáshegyi barlang repedéseit, járatait kitöltő 
kovátLifa laza, porhanyó. Keletkezését illetőleg tehát kétféle lehetőség van. Vagy 
50 C°-nál alacsonyabb hőfokú voljt a víz, viagy lassú mozgása volt a járatokban. 
Tekintettel arra, hogy a barlang járatai Hol igán erősen összeszűkülnek, hol meg 
termekké tágulnak — még annak 'előfeltételezésével is, liogy a hévízkitöltés idejében 
a termek távolról sem érték el m|aji méreteiket — fel kell tennünk azt, hogy a 
hévíz az egyes tágulatokat kitöltve ott bizonyos ideig stagnált, míg a nyomás követ
keztében a keskeny repedésen, ''agy szűk, csőszerű járatokon tovább tudott haladni a 
következő tága'bb 'barlangrészletbe. A szűkületek beíktatódása következtében a tova- 
haladásnál örvénylés keletkezik, gyorsabb a víz mozgása, itt eróziós munkát végez, 
.létrehozza a falakom a iülbeszerű bemélyedéseket (legalábbis részben, másik részét 
péd.ig a későbbi fejlődési időszakban a hidegvíz), míg az egyenletesebb repedésekben 
lassan tova,áramló hévízből kiválik a laza, porhanyós kovatufia. Ä hévíz tehát — 
felfogásom szerint —  50 G°-nál jóval melegebb volt, gőzölhetett is, de — mivel 
lmom itt a barlang bejárt üregeiben tört fel szabadabb járatokba, geizírszerű kilöv ellése 
sem a vízjmefc, lseim a gőznek nem' lehetett.

Amikor a Duna bevágódása következtében iaz erózióbázis süllyedt, a hévíz 
felszállási magassága is csökkent, lassanként teljesen elhagyta a barlang üregeit, 
lábadva he'yejt a föntről lefelé szálló hideg víznek. Azt alig tartom valószínűnek, hogy 
a barlangot kialakulása során a karsztvíz teljesen elborította volna, mint az a mélyebb 
lcarszt esetében van. A fedőrétegek természetesen vastagabbak .voltaik s a külszínről 
befolyó vízmennyiség is sokkal, aránytalanul több volt, mint a jelenkorban, úgy, 
hogy mindazt a i f  odjellírozó munkát, amit egyrészt a falakon, másrészt a mennyezeten, 
vagy a csőszerű járatokban látunk, a Scherf által említett ka vitáé,iós formákat, a 
negyedgömb alakú fülkéket, mennyezeten látható kürtőket a lefelé áramló, örvénylő, 
kavicsot, törmeléket magával sodró, sok helyen —  a szűk csatorna kínál, vagy repe
déseknél —  felduzzadó összegyű'ő hidegvíz elvégezhette.

Természetesen lehetett a barlangnak, olyan fejlődési szakasza is, amikor, a 
tv íznek egyes szőkébb, vagy tágabb járatokban nyomás alatt felfelé kellett áramolnia 
és az így sokszor csaknem stagnáló víz még nagyobb járatokat is ki tudott oldani, 
mint annak számos példáját látjuk az osztrák óriás barlangokban. Meg kell azonban 
jegyeznem, hogy ez utóbbinak a Mátyáshegyi barlangban — éppen az egyes járatoknak 
szabályos és az erózióbázis süllyedését nyomon követő, lépcsős elhelyezkedése 
és jobbára vízszintes fekvése miatt —- nem nagy szerepe lehetett a barlang kiala
kításában. 1

3 V. Hochstetler: Geologie von Neuseeland. Novaraexpedition I. Bd. S. 253.
J. Knett: Der Boden der Stadt Karlsbad und seine Thermen. Festschr. z. 74. 

Versamml. d. Naturforscher u. Arzte. Karlsbad, 1902. S. 32.
K. Söhneider: Beiträge z. Theorie der heissen Quellen. Geol. Rundschau. 
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Az erózióbázis fokozatos süllyedésével és a Duna medrének mind mélyebbre 
való be vág óriásával a karsztvízszintje is mind mélyebbre szállt, a felszínről a bar
langba kerülő s a karsztvízhez graviláló csapadék vizek a barlang mai legmélyebb 
járatait már a karszterózió törvényei szerint moriellírozzák. Itt — még ha volt 
is esetleg a már régebben meglévő, <le mélyebb fekvésük miatt vízzel ítélt járatok
ban a hévíz oldásának (nyoma —  ma már típusos eróziós barlan/gszakaszt találunk. 
Ilyen az «Agyagos folyosó», melynek alján — meggyőződésem szerint — már a 
karsztvizet találjuk. Ez tehát már tényleg «élő karszt». Ebben a meggyőződésemben 
nem ingat meg Venkovits-n ak az az érvelése sem, hogy a kis tó vízének összetétele a 
Pálvölgyi barlang csepegő vizével és nem a karsztvizek összetételével egyezik.

Ezt természetestnek találom, mert mindkettő a felszínről viszonylag rövid 
utón, vékony kőzetrétegen át jut le a tóhoz, illetve a kicsepegés (helyéhez, e röv id 
útjában még nem oldhatott ki annyi szilárd alkatrészt, mint amennyit a karszt- 
járatokban tároló karsztvíz tartalmaz. A tó vizének összefüggése a mögötte lévő 
iszf főnök on keresztül a karsztvízzel nem oly közvetlen, hogy a keveredés és kiegyen
lítődés végíbemehes:>en és felülről állandóan felhígul az új hozzá folyástól. Lehet, hogy 
több szifon sorakozik egymás után s a kis tó vize közvetlenül nem is érintkezik a 
belsőbb járatokban következő karsztvízzel teljes réteg magasságúk am, hanem csak egy 
(túlfolyás segélyével. Ez — véleményem szerint — fmláг elegendő ok lehetne a foly
tonos felhígulás mellett az eltérő vegyi összetételre.

Az «élő karsztvízszint» bizonyságául tekintem még annak 111 m. t. sz. f. ma
gasságát is, mert ennyit már eshet a karsztvíz tükre a Dunáig, ahol kb. 105 m 
körüli magasságban találjuk az egyes forrásokban a kilépést.

Befejezésül megköszönöm Jaskó Sándornak szép munkájuk eredményeként 
megtartott tartalmas előadását, nemkülönben az értékes hozzászólásokat és ezz.el tavaszi 
előadóüléseink utolsó vitaülését bezárom.




