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Abstract: MQIJ)I remnanJ caves in the Bakony - fonned in upper Trlasstc dolomite by mixtw'e corrosion and later 
opened up - can be rated into three morplwlogical type.s. In thicA; homogenous, carbonated roclcs, depending on 
dominant structural relalions the cavem can be spheroidal symmetric, lying along á bed, or fissure-like. Each of 
the ·three caves fu/ly de.scribed on the block.s between Veszprém and Szentgál (Csatár-hegyi, Ró/w-lyuk, Kó-lik) are 
one of these type.s. · 

Bevezetés 

A Bakonyvidék jelenleg ismert közel ezer barlangjának jelentős része 
a maradványbarlangok (VERESS M 1999, 2000) kategóriájába sorolható. E 
kiemelkedően magas szám több tényező kedvező összhatásának tudható be. 
Közismert, hogy a Bakony szinte min4en részét karsztosadó kőzet alkotja, 
még a nem karsztosadó laza üledékkel vagy szilárd közetekkel fedett 
területeken is többnyire mészkő vagy dolomit található a mélyben. Éppen a 
fedettség miatt -, mely a holocént megelőző fóldtani korokban még nagyobb 
volt - számos vízfolyás indult ki a hegység központi részéből a 
peremvidékek felé, miközben felszínpusztító mwikájukkal egyre mélyebbre 
vésték magukat; hiszen a harmadidőszak vége óta legalább 300 métemyit 
emelkedett a térség. A fedőüledékeken magukat átfUrészelő kisebb-nagyobb 
vízfolyások eróziós völgyei átöröklődtek az alattuk fekvő karbonátos 
kőzetekre, meredek falú, szűk szurdokokat hozva létre. 

E felszíni folyamatokkal párhuzamosan a mélyben - a mindenkori 
áramló karsztvíz zónájában - keveredési korrózióval karsztos üregek, járatok 
keletkeztek. A terület tektonikus megemelkedésével a karsztvízszint is 
lejjebb szállt és egy újabb, alsóbb szinten indult be a mélységi karsztosodás. 
Ugyanakkor- az emelkedés miatt- a felszínhez közelebb került és szárazzá 
vált zárt üregeket idővel elérték a felszínen bevágódó eróziós völgyek talpai 
és felnyitották azokat. A meg-megújuló fóldszerkezeti mozgások következté
ben e jelenségsor többször ismétlődött a negyedidőszak során, így egyazon 
völgyben is több szintben fordulnak elő maradványbarlangok 

A térség leglátványosabb és egyben legmélyebb szurdokvölgyei a 
Magas-Bakonyban fordulnak elő, így érthető, hogy a témát alaposan 
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körbejáró kutatók is itt kezdték el munkájuk.at (VERESS M 1977: 1978, 
1980a, 1980b, 1981). Kétségtelen, hogy a Csesznek környéki Ördög-árok, 
Kő-árok és Kőmosó-szurdok a Bakony - egységnyi területre vetítve -
legsűrűbben maradványbarlangos részei közé tartomak. Az itt szerzett 
ismereteket felhasználva a hegység más területein is tanulmányozták e 
képződményeket (VERESS M 1982, VERESS M-FUTÓ J. 1987, FUlÓ J. 
1992, 1998, 1999, FUTÓ J.-SCHA"FER l 2000). Legutóbb VERESS (1999, 
2000) az Északi-Bakony fedett karsztját bemutató monográfiájában tér ki 
részletesen e kérdéskörre: völgyi, fennsíkperemi és tetőhelyzetű maradvány
barlangokat leülönit el. Kialakulásuk módját részletesen tárgyalja, majd 
felsorolja a korróziós forrásbarlangok és a maradványbarlangok megkülön
böztető jegyeit; határozottan érvelve azon makacs hazai karsztos szemlétet 
ellen, miszerint a bakonyi völgyoldalakban nyíló üregek egykori forrás
barlangok kiszáradt maradékai. 

J. ábra: A vizsgált barlangok elhelyezkedést. l. Csatár-hegyi-barlang; 2. Róka-lyuk; 3. Kó-lik 
Fi g. J: Localion of researched caves. l. Csatár-hegyi cave; 2. Róka-lyuk; 3. Kó-lik 

Terepbejárásaink során számos keveredési korróziós genetikájú 
maradványbarlangot Játtunk és ezek közé soroltuk a Veszprém-Szentgál 
között húzódó dolomitvonulat mintegy kéttucatnyi üregét is. A Déli-Bakony 
maradványbarlangokban jóval szegényebb északi és keleti szomszédjánál; 
néhány kivételtől eltekintve talán ezért sem méltatták igazán figyelemre e 
kisméretű üregeket a korábbi kutatók. Egyedül BERTALAN K - KRE1ZOI 
M (1960) végeztek ásatást a Veszprém melletti Tekeres-völgyi-kőfülkében, 
illetve a MARKÓ L. (1960) vezette csoport próbálkozott a Csatár-hegyi
barlang feltárásával. Az elmúlt évtized vizsgálatai aztán rácáfoltak e 
mellőzöttségre: mind régészeti (ILON G. 1992), mind üledékfoldtaní (FUTÓ 
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J. 1992, 1999; FUTÓ J. -SCJl.iFER l 2000) szempontból rendkívül értékes 
adatokhoz jutottunk, és őslénytani eredmények is várhatók a közeljövő ben. 

zr;-;;"1 312. o l . L!!...-1 

2. ábra: A veszprémi Séd völgyét kisérő dolomitrögökben ldpződ(}lt barlangokfejlődéstörténeti vá:lala. 
Jelmagyarázat: l. Fődolomit; 2. /(}sz; 3. Csatkai Formáció; l. barlangiireg; 5. karsztvlzszint; 6. tekJonileus 

emelkedés 
Fig. 2: Evolutionary sketch of caves formed in dolomite blocks in the Séd val/ey. 

Legend: l : Main Dolom1te, 2: loes.s, 3: Csatlw Formalion, 4: CJVem, 5: karst water level, 6: tectonic elevation. 

Mindez a veszprémi egyetemi barlangkutatók évek óta tartó intenzív 
feltáró mtinkájának köszönhető. Tevékenységük nyomán három figyelemre 
méltó barlang bontakozott ki az üledéktakaró alól. Ma már világosan látszik, 
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hogy e sok tekintetben hasonló képződmények a maradványbarlangok 3 jól 
elkülöníthető morfológiai típusát képviselik. 

A barlangtipusok földtani·morfológiai viszonyai 

A Veszprém melletti Csatár-hegyi-barlang, a Bánd határában nyiló 
Róka-lyuk és a szentgáli Kő-lik (l. ábra) mindegyike a Séd jobb oldalán 
sorakozó, felsö-triász fődolomit rögök oldalában helyezkedik el, különböző 
(300 m, 370 m) tengerszint feletti magasságban. Genetikájuk is közös a 
tekintetben, hogy - a bevezetőben már vázolt módon - keveredési 
korrózióval keletkeztek és a térség szakaszos, változó mértékű tektonikus 
emelkedése során kerültek mai helyzetükbe. Időközben felnyiltak (2. ábra) és 
bakonyi viszonylatban jelentős belső tereiket laza üledékek töltötték ki. 
Éppen e közel azonos háttértényezök miatt figyelemre méltó az üregek 
morfológiájában megmutatkozó igen erős eltérés. 

VERESS M (1999) említett monográfiájában részletesen kitér arra az 
esetre, amikor két különbözö kőzet (triász dolomit és eocén mészkő) határán 
oldódnak ki az üregek és járatok, itt viszont ez a kémiai, szöveti és települési 
körülmény nem befolyásolhatta a korróziót, mivel egyformán felső-triász, 
vastagpados fődolomitban jöttek létre a barlangok, tehát feltehetően csak a 
kőzetszerkezeti viszonyokból következő kitüntetett irányok és a tektonika 
módosították az üregképződést. Az egyneműnek tekinthető kőzetösszleten 
belül a réteglapok és a különféle szerkezeti vonalak - "kitüntetett 
helyekként" - mint felszín alatti vízvezető pályák működnek. A közettőmeg 
más részeihez viszonyítva ezek mentén erőteljesebben érvényesül az 
oldódás: a gyorsabb vízmozgás miatt hamarabb távozik a telített oldat, helyet 
adva az érkező, még oldóképes víznek. E vízvezető felületek metsződési 
zónáiban pedig különösen felerősödik az üregesedés, mivel feltehetően 
különbözö keménységű vizek találkoznak egymással, ami újabb keveredési 
korróziót eredményez. 

Ha alaposan szemügyre vesszük a Csatár-hegyi-barlang alaprajzát (3. 
ábra), akkor feltűnő az üregcsoport gömbszimmetrikus jellege. A VERESS 
M (1977) általleírt bakonyi hidegvizes, gömbüstös oldódás során az egyes 
gócpontokból kiinduló térfogatnövekedés azt eredményezi, hogy az üregek, 
barlangrészek összeoldódnak, ezeket összetett, másodiagos üregeknek 
nevezik (VERESS M-PÉNTEK K-HORVÁTH E. T. 1992a, 1992b; VERESS 
M-PÉNTEK K 1994). Az általunk vizsgált Csatár-hegyi-barlangban még a 
későbbi omlások rombolása ellenére is jól felismerhető az ily módon - két, 5 
m-nél nagyobb óriás gömbüstből - létrejött, közel l O m átmérőjű forma, a 
Nagy-terem. Az összeoldódás további bizonyítéka, hogy e nagyméretű 
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képzödményhez oldalról egy kb. 1-1,5 m átmérőjű "háromnegyedes" gömb
üst részlet kapcsolódik, a Hegyitejes-fülke. 

i 
É 

Szeric és rajzolta: 
Németh Róbert (1999) 

o l 2 

3. ábra: A Csatár-hegyi-harlang alaprajza - gömhszffllmetrikus tipus 
Fig_ 3.· Plan view of Csatár-hegyi cave - spheroidal symmetric type. 

Az egyik legutóbbi feltárás alkalmával egy keskeny, szálkőzet falú 
kúszójáraton át, alulról sikerült bejutni egy újabb, hasonló méretű (5 m 
átmérőjű) óriás gömbüstbe, ez a Felső-terem. Ennek mennyezetét és részben 
falait is - a felszín közelsége miatt - az omlások már jelentősen átformálták. 
A Nagy-terem, illetve a kúszójárat mennyezeti részén néhány kisméretű (dm
es átmérő, m-es hosszúság), vakon végződő kürtő nyílik, a felszín alatti 
oldódás bizonyítékaként. 

E határozottan gömbszimmetrikus, összetett formaegyüttes megítélé
sünk szerint annak tudható be, hogy a rétegzettségi és kőzetszerkezeti 
tényezők nagyjából kiegyenlítik egymás hatását. A Csatár-hegyi-barlang 
esetében a bezáró kőzet közel szintes településű, csak enyhe dőlést mutat, 
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ugyanakkor egy filggöleges és több ferde síkú törésvonal és tektonikusart 
zúzott zóna harántolja a vastagpados dolomitot. Az ezek mentén, mint 
vízvezető pályák segítségével történő térbeli oldódás közel gömbszimmet
rikus üregeket eredményezett. 

Bánd községtől délre, a híres tiszafást hordozó Miklóspál-hegy 
aljában nyíló Róka-lyuk járatainak és termeinek morfológiája számottevő 
mértékben különbözik a Csatár-hegyi-barlangtól (4, 5. ábrák). Az alapvetően 
gömbüstös formakincs természetesen itt is felismerhető, de az üregrendszer a 
pados fődolomit egyetlen (nagyobb mésztartalmú?), közel l m vastagságú 
rétegében alakult ki (SCHA"FER l-FUTÓ J-TÓTH J 2000). A DNyfelé 
kissé megdőlt (15-20°), "kitüntetetf' réteg sokkal erőteljesebben oldódott a 
fekü- és fedőrétegnéL Az önálló, kisméretű gömbüstök füzérszerű, valamint 
oldalirányú összeoldódásával ,,sarkított ellipszis" keresztmetszetű folyosók, 
ílletve lapos termek jöttek létre. A bejárattól befelé lejtő főág a réteg 
dőlésirányának megfelelően DNy felé halad, majd késöbb fokozatosan 
elfordul délkelet felé. A több helyen mutatkozó keresztfolyósok csapás
irányúak (ÉNy-DK), valpszínűleg kisebb haránttörésekhez igazodnak. Némi 
függőleges oldódást bizonyít a folyosó mennyezetén felfelé induló, kb. 25 
cm átmérőjű és 2 m magas kürtő. 

4. ábra: A bándi R6ka-lyuk hossz-szelvényre - a réteg menti oldMás tipikus példája 
Fi g. 4: Lmtgitudinal section of Róka-lyutat Bánd- typical example of so/ut ton a long bed. 
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É Felfedezö-folyosó 

O l 2 lm 

Felmérte: Németh Róbert 
Repka Zsuzsanna 
Tóth Gergely 

Szerk. és rajz: 
Németh Róbert 

(!999) 

5. ábra: A Róka-lyuk akf>rajza 
Fig. 5: Plan view ofRókl-lyuk. 

Jelenleg 40 m összhosszúságban ismerjük a barlangot, de az -
üledékkitöltés és a főte között - oldalirányban sok helyen látható légrések 
még további kiterjedt üregrendszer létezését sejtetik. Csak ennek feltárása 
után rajzolhatjuk majd meg a barlang végső morfológiai képét, de a mostani 
állapot egyértelműen réteg dominanciát mutat az oldódásban; úgy tűnik a 
szerkezeti vonalaknak itt másodiagos szerep jutott. 

Nem úgy mint a szentgáli Kő-lik esetében, ahol a függőleges törések, 
oldaleltolódások és vetők játszották a döntő szerepet a barlang hasadékszerű 
folyosóinak kialakulásában. A Mecsek-hegy magasra kiemeit rögének 
nyugati oldalában egymást keresztező, illetve közel párhuzamosan haladó 
szerkezeti vonalak, tektonikusan zúzott zónák sokasága biztosította egykoron 
az oldóképes víz függőleges és csapásmenti áramlását (6, 7. ábrák). 
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6. ábra: A szentgáli Kó-lik alaprajza - tektonikus vonalak mentén kialakult, hasadék jellegü üreg 
Fi g. 6: Plan view of K6-Uk al Szentgál - fissure-li/ce cavem fonned along tectanic lines. 

A kezdeti gömbüstös formakincs talán a Régész-járat ferdén lefelé 
tartó, befűződésekkel tarkított, ovális keresztmetszetű folyosóján látható 
legjobban. Másutt a méteres szélességű és néha 5-1 O m mélységű, 
szomszédos hasadékok kőzetfalainak átlyukadása jelzi az intenzív oldódást. 
A mintegy l 00 m-nyi összhosszúságban ismert labirintusszerű folyosóháló
zatban számos álfenékszint nehezíti a lefelé irányuló feltárást. Ezt a vertikális 
dominanciát magasra felnyúló kürtők (8 m) és a hasadékok keresztező
désénél kialakult, - néha teremmé bővülő - aknaszerü képződmények is 
mutatják. Ezek teremthetnek kapcsolatot a mélység felé - meggyőződésünk 
szerint - folytatódó kiterjedt függöleges járatrendszerhez. A karsztvízszint 
jelenleg a barlang alatt mintegy 60-70 m-rel húzódile 
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7. ábra: A Kő-lik keresztsze/vénye 
Fi g. 7: Ooss-section of Kő-lik. 

Általános következtetések 

' ? l 
:. l 

A Bakony karsztjával foglalkozó kutatók korábban viszonylag kevés 
figyelmet fordítottak a dolomitban képződött üregekre, holott a hegység 
maradványbarlangjainak jó része ebben a közethen található. Az általunk 
fentebb leírt három barlangot olyan példáknak tekintjük, amelyekben jól 
kifejlődve, látványosan tanulmányozható a kőzetszerkezeti viszonyok 
befolyásoló szerepe a keveredési korrózió során. Különösen meghatározó ez 
a szerep nagyobb vastagságú, eg)'Ilemű kőzet esetén, mint amilyen a felső
triász fódolomit. Attól függően, hogy a kőzettömegen belül az egyes 
vízvezető pályák milyen térbeli helyzetet foglalnak el és melyikük az 
uralkodó jellegű. a gömbüstös oldódással kifejlődö barlangok -
morfológiájuk alapján- három típusba sorolhatók (8. ábra). 
l. Gömbszimmetrikus, egymáshoz kapcsolódó üregrendszer (Csatár-hegyi
barlang - Veszprém), létrejöttének feltétele a közet közel vízszintes réteg
zettsége és ugyanakkor nagy szögben metszödő szerkezeti vonalak, tektoni
Irusan zúzott zónák jelenléte egymás közeli szomszédságában. 
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2. Rétegzettséghez igazodó barlang (Róka-lyuk - Bánd), létrejöttének 
feltétele a nem túl nagy (30° alatti) rétegdőlés és a filggőleges törésvonalak 
hiánya, illetve meglétük esetén egymástól való nagyobb távolsága. 
3. Hasadékrendszer jellegű barlang (Kő-lik- Szentgál), létrejöttének feltétele 
a függöleges vagy nagy dőlésű (60°-nál nagyobb) szerkezeti vonalak (t<i'és, 
vető, oldaleltolódás) dominanciája a rétegzéshez viszonyítva. Ezek sűrűn 
(egymástól néhány méterre ), párhuzamosan, illetve egymást kis szögben 
metszve fordulnak elő. 

l 

. 2 

lm 
......... 

5m lm 
'--' 3 

8. ábra: .A. barlangole elvt moifo/ógiai tipusai- keresztmetszetben. J. Gömbszimmetrilcw; 2. Rétegzettségluz 
igazodó; 3. Hasodékjellegű 

Fig. 8: Conceptual morphological typesof the cave.s- ln cros.s-section. l. Spheroidal symmetric, 2: Beddillg
oriented, J: Fissure-like. 
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A bakonyi maradványbarlangok e három típus valamelyikébe vagy 
esetleg ezek együttes kombinációjába sorolhatók be. 

Nem vitatva a közethatáron lezajló keveredésí korrózió szerepét 
(VERESS M 1999), itt csupán arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy 
egynemű közethen a rétegzettségnek és a szerkezeti vonalaknak jut a 
meghatározó szerep, ezek befolyásolják az üregesedés térbeli terjedését, és 
az időközben lezajló tektonikus mozgásokkal együtt megszabják a barlangok 
rögön belüli elhelyezkedését is. V éleményern szerint nem dominánsabb a 
Bakonyban a horizontális üregesedés, a vertikális is legalább olyan gyakori, 
csak különböző okok miatt egyelőre nem eléggé ismerjük (pl. álfenékszintes 
járateltömődés, hasadékok függőleges szűkületei). 

Feltűnő, hogy a Bakonyban milyen sok, dolomitban képződött, 
kisméretű barlanggal találkozhatunk. Ennek egyik oka talán az előbbiekben 
említett jelenségekben kereshető: a dolomitra jellemző sűrű litoklázis
rendszer, a tektonikus zónák menti morzsolódásra való hajlam, és a közeten 
belüli - fent részletezett - vízvezető pályák együttesen ellensúlyozni tudják a 
kémiai összetételből adódó hátrányt, a gyengébb oldódást a mészkőhöz 
képest. 

Megítélésem szerint a VERESS M ( 1999) által leírt völgyi, 
fennsíkpereini és tetőhelyzetű maradványbarlangok elkülönítése csak 
jelenlegi helyzetükre ad útmutatást. A genetikai szempontból azonos 
képződmények egy-egy karsztosodási szinten belül a már említett kitüntetett 
szerepü helyeken kialakul va "várjá/C' felszínre nyílásukat. A völgyformáló 
vonalas erózió és a rögtető areális lepusztulásának egymáshoz viszonyított 
mértéke, valamint az üregeknek az emelkedő kőzetblokk eredeti peremétől 
való távolsága, illetve a karsztosodott szintek függőleges távolsága szabja 
meg, hogy éppen melyik típusba kerülnek, hiszen e tényezőktől fiiggően a 
későbbiekben egyaránt lehet belőlük völgyoldali, fennsíkpereini vagy 
tetőhelyzetű barlang is. 

Összefoglalás 

A többnyire szurdokvölgyek oldalában nyíló bakonyi maradványbar
langok morfológiájuk alapján 3 típusba sorolhatók. A Déli-Bakony Veszp
rém és Szentgál között húzódó rögsorozatában közel 20 kisebb-nagyobb üreg 
ismert. Mindegyikük felső-triász todolomitban keveredési korrózióval 
keletkezett. A nagy vastagságú egynemű kőzet és a közel azonos karsztoso
dási háttérviszonyok lehetövé tették, hogy a kőzet szerkezeti jellemzői közül 
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egy-egy meghatározóan befolyásolja az Uregképződés jellegét, ami a 
barlangok morfológiájában élesen tükröződik. 

A Csatár-hegyi-barlang esetében a bezáró kőzet csaknem szintes 
települése, az egymást és a rétegeket nagy szögben metszö törési síkok, 
tektonikusan zúzott zónák - mint jó vízvezető pályák - egymáshoz 
kapcsolódó, nagyméretü gömbszimmetrikus formák létrejöttét eredményez
ték. 

A Róka-lyuknál a réteg menti horizontális kioldódás dominált; 
egymásba fűződö gömbüstökből összenőtt, sarkított ellipszis keresztmetszetü 
folyosók és lapos termek keletkeztek. Csak néhány mellékág és egy felfelé 
nyíló kürtö mutatja a törésvonalak alárendelt szerepét. 

A Kő-lik kiterjedt vertikális hasadékrendszerének létrejöttét az 
egymással párhuzamosan futó szerkezeti vonalak összeoldódása és az 
egymást kis szögben metszö törések, oldaleltolódások találkozásánál 
képződött aknák tették lehetövé. 

A rögök belsejében több szintben és térben elszórva - a kitüntetett 
helyeken - kioldódott Uregek azonos genetikájúak, csak a vonalas és az 
areális erózió egymáshoz viszonyított mértéke dönti el, hogy ma völgyoldali, 
fennsíkperemi vagy tetőhelyzetű egy-egy maradványbarlang. 
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