














Összefoglaló 

kutatási jelentés és kutatási kérelem a KTF.:289-8/2014 sz. kutatási

engedélyhez

A Pál-völgyi -barlangrendszer Mátyás-hegyi barlang szakaszát 2011-óta kutatja egy erre

szakosodott  team.  A  csoport  összehangolt  munkáját  a  szűkös  erőforrások  hiánya

ellenére is folyamatos munka melletti eredmények jellemzik. Célunk a barlangrendszer

ismert  részeinek  bővítése  mellett  egyben  annak  tudományos  kutatása,  feldolgozása.

Mivel a munkálatok folyamatosan zajlottak, valamint érvényes kutatási engedély lejárt, a

tudományos  és  feltáró  kutatást  viszont  mindenképp  folytatni  szeretnénk,  így

prezentáljuk  az  összefoglaló  kutatási  –  jelentést,  valamint  új  kutatási

engedélykérelmünket  is  egyben,  a  jelenleg  hatályos  engedély  paramétereinek

megfelelően. 

Kérésünk pozitív elbírálásában bízva,

Tisztelettel,

Budapest, 2018. 10. 20. Turi Zoltán
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Tudományos kutatási jelentés (geológia), Mátyás-hegyi-barlang

(Hegedűs András-Vörös Péter)

A földtani szempontú kutatáshoz az alábbi mintavételek és vizsgálatok történtek:

- gipszkiválás (morfológia, stabilizotóp elemzések-kiválástípus),
- karbonátos  kiválások (U-Th kor,  stabilizotóp,  morfológia-kiválástípus,  ásványos

összetétel - XRD),
- üledékek (szemcseeloszlás, összetétel, karbonáttartalom - tervek),
- kovás  elváltozott  zóna  (ásványos  összetétel  –  XRD,  SEM;  karbonáttartalom,

morfológiai megjelenés).

A  vizsgálatokból  eddig  az  alábbi  eredmények  születtek,  a  többi  minta  feldolgozása

jelenleg még folyamatban van. A fenti adatok és eredmények részben Virág Magdolna

(2018) doktori disszertációjában kerültek publikálásra, részben konferencián elhangzott

anyagok részét képezték (például a Mikulás-ág képződményei kapcsán: VIRÁG M., HEGEDŰS

A., SURÁNYI G. (2014): Szpeleotéma-térképezéssel az egykori termálvizek nyomában. – In: VERESS

M.,  ZENTAI Z. (szerk.):  Karsztfejlődés  XVII. Absztrakt  kötet,  2014.május  30  -  június  1,  Bük-

Szombathely, p. 13; 

a kovás elváltozott zónák kapcsán: VIRÁG, M., VÖRÖS, P., MINDSZENTY, A., NÉMETH, T., BENDŐ,

ZS.,  LEÉL-ŐSSY,  SZ.  (2017):  Altered  zones  as  evidences  for  an  unusual  sulphuric  acid

related carbonate dissolution in the Buda Thermal Karst (Hungary). – In:  GOSTINČAR, P.

(ed.):  Milestones and Challenges in Karstology – 25th International Karstological School

"Classical Karst", Abstract & Guide Book, 19-23 June 2017, Karst Research Institute ZRC

SAZU,  Postojna,  Slovenia,  p.  57.)  –  a  bemutatott  absztrakt  és  poszter  mellékletként

csatolva.

 A  gipsz  képződmények  morfológiai  kiválástípusként  általában  gipszvirágokként

azonosíthatóak  (pl.  Petőfi-terem,  Könyvtár,  Színház-terem).  Vékony  gipszkéreg

formájában a Cseppköves-teremben és a Színház-teremben jelennek meg. A Cseppköves-

terem agyagos üledékében vékony gipsz szálak voltak megfigyelhetők. 

A  stabilizotópos  vizsgálatok  kapcsán  a  szulfát-  kén,  valamint  a  szulfát-fázis  oxigén

stabilizotóp mérése  ThermoFinniganDeltaPLUS XP  izotóparány-mérő

tömegspektrométeren történt (MTA ATOMKI HEKAL Izotóp-, Klíma- és Környezetkutató

Központ – ICER).  

A  mérési  eredményeket  az  alábbi  táblázatban  mutatjuk  be.  A  Mátyás-hegyi-barlang

gipszeinek  stabilizotóp-mezeje  egy  csoportot  képez  a  fent  említett  doktoriban
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részletesen  vizsgált  Szemlő-hegyi-  és  Molnár  János-barlang  barlang  negatív  δ34S

értékeivel, és a disszertációban levezett részletes elemzések alapján ebben az esetben a

kén  forrásaként  alapvetően  a  piritet  feltételezzük.  A  kiválások  morfológiája  és

megjelenési  gyakorisága,  elterjedése,  és  az  izotópmezőben  elfoglalt  helye  alapján

azonban  a  fenti  két  barlanggal  ellentétben  a  Mátyás-hegyi-barlang  gipszeit  inkább  a

felszínről  beszivárgó  víz  piritoxidáló  hatásához,  és  annak  bepárlódásához  kötjük.  (A

Szemlő-hegyi-barlang és a Molnár János-barlang adott vertikális szinthez kötődő gipsz

képződményeinek  eredete  emellett  a  termálvíz  párolgásához,  kénhidrogénhez  is

kapcsolódhat, l. bővebben:  VIRÁG M. (2018): Hipogén és epigén karsztos folyamatok és

hatásuk  a  budai  rózsadombi  barlangok  fejlődéstörténetében  –  a  Szemlő-hegyi-  és  a

Molnár János-barlang példáján. – Doktori értekezés, Általános és Alkalmazott Földtani

Tanszék, Budapest, 172 p.)  

Barlang, helyszín Morfológia Minta neve δ34S 
(CD)

δ18O 
(SMOW)

Mátyás-hegyi-barlang 

(Ebédlő)

gipszvirág 

(pontszerűen 

csavarodó)

 -23,4 3,7

Mátyás-hegyi-barlang, 

Ebédlő végén

gipszkéreg (és 

gipszvirág?)

MHBG-1 -24,2 3,0

Mátyás-hegyi-barlang, 

Ebédlő végén

gipszvirág MHBG-3 -28,4 3,6

Mátyás-hegyi-barlang, 

Petőfi-terem

gipszvirág MHBG-24 -31,0 2,0

Mátyás-hegyi-barlang, 

Vonalzó

leszakadt sziklatömb 

éléről (pirites?)

MHBG-13 -30,3 5,07

Mátyás-hegyi-barlang, 

Színház-terem

gipszkéreg, gipszvirág 

oldalfalon

MHBG-18 -26,8 4,60

Mátyás-hegyi-barlang, 

Cseppköves-terem

agyagos aljzatban 

gipsz(tűk)

MHBG-8 -31,2 2,03

Mátyás-hegyi-barlang, 

Cseppköves-terem

tömött gipszkéreg 

oldalfalon

MHBG-6 -30,0 -0,01

Mátyás-hegyi-barlang, 

Cseppköves-terem

vékony szálas gipsz MHBG-5 -27,9 -0,9

Mátyás-hegyi-barlang, 

Könyvtár

gipszvirág (sziklatömb 

lapjai alatt)

MHBG-9 -26,2 -0,6
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A karbonátos képződmények stabilizotópos vizsgálata és U-Th kormeghatározása a barlang

Mikulás-ágának végéből gyűjtött termálvizes képződményekből történt (174,5 mBf). 

A karbonátfázisok szén-  és oxigénizotópjainak mérése  vivőgázas  technika alkalmazásával,

Finnigan  delta  Plus  XP tömegspektrométerrel  történt (MTA CsFK Földtani  és  Geokémiai

Intézet Stabilizotóp Laboratórium).  A barlangi karbonátkiválások képződési idejét  234U/230Th

izotóparány mérésén alapuló uránsoros (U-Th) radiometrikus kormeghatározási módszerrel,

Surányi  Gergely  segítségével  vizsgáltam  (kémiai  feldolgozás:  MTA-ELTE  Geológiai,

Geofizikai  és  Űrtudományi  Kutatócsoport  Radiometriai  Laboratóriumában  részben

sajátkezűleg;  az urán és tórium tartalmú oldatok kvantitatív  izotóp összetételének mérése:

Finnigan Thermo ELEMENT2 típusú, ICP-HR-MS tömegspektrométer, MTA Wigner Fizikai

Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet). A korhatározás hibaszámítása Monte Carlo-

módszerrel történt. 

A karfiolszerű kalcitkéreg kora 500 ezer év körüli,  a vastag (víz alatt  tovább vastagodott)

kalcitlemez  vékony,  középső  részének  kora  402  ezer  (342-523  ezer) év,  míg  az  alsóbb

helyzetű, agyaggal tagolt papírvékony kalcitlemez kiválássor mintájának kora 339 ezer (295-

406 ezer)  év.  A termálvízből  tehát az adott  barlangszakaszon fél  millió  éve már karbonát

kiválás történt, és 300-400 ezer évvel ezelőtt pedig a tó nyílt víztükörrel rendelkezett (VIRÁG

M.  2018).  A stabilizotóp mérések a víz  eredetéről  és  a  kiválási  hőmérsékletről  nyújtanak

információt. 

A  Mikulás-ág  végében  található  durvakristályos,  a  barlang  képződésénél  idősebbnek

feltételezett telérkalcitok 45 °C vagy 45,7 °C hőmérsékletű vízből válhattak ki (δ13C=1,19‰,

δ18O=-15,26‰).  Feltehetően  már  a  barlangüreg  kialakulása  után  képződhetett  rajta  a

termálvízből  a  „karfiolszerű”  kalcitkéreg,  mely  δ18O értékek  alapján  számolt  kiválási

hőmérséklete  33,5  °C  vagy  33,7  °C  lehetett  (δ13C=2,57‰,  δ18O=-13,33‰). A  vékony

kalcitlemezek  víz  alatti  továbbvastagodásával  létrejött  kalcitkéreg  32,4  °C  vagy  32,6  °C

hőmérsékletű  vízből  jöhetett  létre  (δ13C=2,33‰,  δ18O=-13,15‰).  Az  utóbbi,  vastag

kalcitlemez középső, vékony részének számolt kiválási hőmérséklete ugyanakkor csak 20,9

°C, vagy 21,9 °C lehetett  (δ13C=-0,11‰,  δ18O=-11,18‰). Az agyagos rétegekkel váltakozó,

fiatalabb  vékony  kalcitlemezek  27,2  °C,  vagy  27,7  °C  hőmérsékletű  vízből  válhattak  ki

(δ13C=0,22‰,  δ18O=-12,27‰).  A fenti  számolt  paleo-hőmérséklet  értékek  alapján  a  víz

fokozatosan hűlt. A barlang kioldódása utáni termálvíz hőmérséklete kb. 33,5 °C-ról végül kb.

27,5  °C-ra  csökkent.  A vastag  kalcitlemezek  esetében  megfigyelhető  anomália  alapján  a

kalcitlemez  a  tó  vízének  felszínén  kb.  21-22  °C-on  válhatott  ki,  majd  az  alsóbb  részre

süllyedve ennél  melegebb hőmérsékletű vízben (kb.  32,5  °C) vastagodott  tovább.  Mindez
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hőmérséklet szerinti vertikális rétegződést mutat, amelyet kialakíthatott a felszínen erősebben

érvényesülő hűlés, vagy a felszínről hozzászivárgó/csepegő víz is. Ez utóbbi elképzelést a

δ13C  értékek  is  alátámasztják:  a  termálvizes  képződményeket  ugyanis  pozitív  értékek

jellemzik, ami a hosszú kőzet-víz kölcsönhatás eredményéből, és a lokálisan beszivárgó víz

(talaj  eredetű  CO2)  hiányából adódhat.  Az idősebb  vékony kalcitlemezeket  azonban kissé

negatív  (δ13C=-0,11‰)  érték  jellemzi.  Mindez  adódhat  ugyanakkor  a  fokozott  CO2-

kigázosodásból és párolgásból eredő izotóp-frakcionációból is. A Színház-terem előtti járat

(felszínről  behordott?)  üledékes  rétegsorában  található  sötétbarna  cseppkőkéreg  és  a

Vonalzónál  az  üledékes  rétegsor  tetején  megjelenő  alsó,  szintén  sötétbarna  cseppkőkéreg

(lefolyás?) stabilizotóp értékei (δ13C=-5,05‰, δ18O=-10,81‰, illetve δ13C=-5,70‰, δ18O=

-10,45‰) a Pál-völgyi-barlang középső-pleisztocén barna cseppköveinek (pl. Óriás-cseppkő)

értékeivel  mutatnak  hasonlóságot.  A δ18O  értékek  hűvösebb,  felszíni  eredetű,  beszivárgó

vízre,  a  negatív  δ13C  értékek  pedig  a  talaj  eredetű,  növények  légzéséből  származó  CO2

jelenlétére utalnak.       

A Cseppköves-teremben  a  mennyezeten  a  repedésből  beszivárgó  víz  a  falon  változatos

ásványos összetételű kiválás-sort hozott létre. A beszivárgási helyhez legközelebb eső részen

kalcit  anyagú  cseppkő,  majd  a  falon  a  víz  további  szivárgását  követve  aragonit  anyagú

borsókő, majd apró, „porszerű” hidromagnezit kiválás észlelhető. A sorozat legvégén vékony

gipszkéreg  jelenik  meg.  Az  utóbbi,  aragonit  és  hidromagnezit  ásványos  összetételű

„evaporatív frostwork” képződmények létrejötte a továbbszivárgó víz a barlangi huzatnak a

szárító hatására történő bepárlódáshoz kötődhet.   

A fenti begyűjtött barlangi kiválásmintákat makroszkópos és mikropetrográfiai vizsgálatokkal

elemeztem  (OLYMPUS  SZX9 sztereomikroszkóp,  30  μm  vastagságú,  5x5  vagy  5x7  cm

méretű vékonycsiszolatok: OLYMPUS BH-2 polarizációs mikroszkóp, ELTE TTK Általános

és Alkalmazott  Földtani Tanszék).  A képződmények és üledékek ásványtani, geokémiai és

petrográfiai  vizsgálata  az  alábbi  módszerekkel  történt:  röntgen-pordiffrakciós  vizsgálatok

(XRD):  Siemens  D  5000-típusú,  szcintillációs  detektorral  felszerelt  diffraktométer,  ELTE

TTK  Ásványtani  Tanszék;  pásztázó  elektronmikroszkópos  (SEM+EDX)  vizsgálatok:

AMRAY 1830i típusú, EDAX PV 9800 energiadiszperzív spektrométer, ELTE TTK Kőzettani

és Geokémiai Tanszék.
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Szpeleotéma-térképezéssel az egykori termálvizek nyomában 

Virág Magdolna1 – Hegedűs András2 – Surányi Gergely3

1: ELTE TTK FFI Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, 1117. Budapest, Pázmány 
Péter sétány 1/C; virag.magdi@gmail.com

2: Szemlő-hegyi-barlang, 1025. Budapest, Pusztaszeri út 35; hegedusposta@gmail.com

3: MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport

A  negyedidőszak  során  a  Budai  Termálkarszton  bekövetkezett  klímaváltozások  és
tektonikai  események  nyomait  a  barlangi  kiválások  részletesen  megőrizték.  A
szpeleotémák  morfológiai  megjelenése,  szedimentológiai,  petrográfiai  és  geokémiai
jellemzői  alapján  következtetni  tudunk  az  egykori  képződési  környezetre,
hidrogeológiai- és klímaviszonyokra. 

U/Th vagy radiokarbon módszerekkel a barlangi kiválások kora meghatározható, ezáltal
a képződésük időhöz köthető. További anyagvizsgálatokkal, valamint szedimentológiai,
petrográfiai és stabilizotóp geokémiai módszerekkel akár egyetlen szpeleotémából, vagy
kiválás-sorból számos információ kinyerhető. 

A termálvíz egykori szintjének tektonika és klíma függvényében bekövetkező változását,
ingadozását  azonban  alaposabban  talán  akkor  érthetjük  meg,  ha  az  adott,  ismert
környezetben keletkezett szpeleotémákat térben és egymáshoz képesti elhelyezkedésük
szerint  is  megvizsgáljuk,  vagyis  az  egyes  barlangszakaszokon  belül  horizontális  és
vertikális irányban is pontosan feltérképezzük. A kiválások terepi vizsgálatát és térbeli
ábrázolását  követően  már  célirányosan  és  pontosan  kijelölhetők  azon  szakaszok,
melyekről  mintagyűjtést  követően a  fenti  elemzésekkel  további  részletes  információt
szeretnénk megtudni. 

E  szpeleotéma-térképezés  várható  jelentőségét  és  eredményeit  egy-két  rózsadombi
barlangi helyszín példáján mutatjuk be.
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(Magdolna Virág1, Péter Vörös2, Andrea Mindszenty1, Tibor Németh3, Zsolt Bendő4,
Szabolcs Leél-Őssy1)

Altered zones as evidences for an anusual sulphuric acid related carbonate dissolution in
the Buda Thermal Karst (Hungary)

1Eötvös Loránd University, Department of Physical and Applied Geology, Budapest, 
Hungary (virag.magdi@gmail.com)

2Adventure Caving Bt, Budapest, Danube-Ipoly National Park, Hungary

3Eötvös Loránd University, Department of Mineralogy, Budapest, Hungary

4Eötvös Loránd University, Department of Petrology & Geochemistry, Budapest, Hungary

The  Buda  Thermal  Karst  is  famous  for  its  hypogenic  caves  were  formed  during  the
Pleistocene,  on  interaction  with  ascending  thermal  waters  rich  in  CO2 (and  H2S).  In
Rózsadomb area, the host rocks of these caves are Triassic limestones/dolomites and
Eocene limestones and marls.  These Eocene carbonate  sediments  contain  also finely
dispersed pyrite. In some of the tectonically controlled fractures of these carbonates, in
Miocene times, well before the event of hypogenic cave-formation, hydrothermal fluids
deposited vein-filling calcite, barite and pyrite. On the ceiling of many of the thermal
karstic  cavities  it  is  possible  to  see  these  old  mineralized  veins  indicating  that  the
dissolution in Pleistocene times followed - at least partly – the old mineralized fractures
(POROS et al. 2012). 

Around all those pyritic vein-fillings a colorful and highly porous often 0.5 to 2.0 m thick
altered halo can be observed. Detailed mineralogical study of the individual bands of
these altered zones shows that  they consist  of  quartz,  kaolinite,  goethite,  and minor
amounts of alunite and jarosite, all arranged parallel to the vein. The above paragenesis
suggests that the altered zones are the results of in situ oxidation of the iron-sulfide
minerals of the veins. The unusual mineral association is probably the product of the
interaction of the sulphuric acid thus formed, with the clay and carbonate minerals of
the host rock (VÖRÖS et al. 2013).

This research was supported by OTKA 72590K to A. Mindszenty.

Keywords:  altered zone,  sulphuric acid speleogenesis,  hypogenic cave,  Buda Thermal

Karst 
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Összesítő jelentés a Pál-völgyi-barlangrendszer Mátyás - hegyi barlang
szakaszának feltáró kutatásáról.

(Turi Zoltán-Nagy András-Polyák Ádám)

A kutatás teljes időtartama alatt összesen 6 kiemelt  ponton végeztünk feltáró jellegű
kutatást.  A  bontási  alkalmakon  átlagosan  5-10  fő  vett  részt,  alkalmanként  5
munkaórában. A teljes feltárást tekintve összesen kb. 500 méter új járatot tártunk fel,
melyből  több  ponton  is  kutatástörténeti,  illetve  egyéb  megfigyeléseket  is  tettünk.  A
kutatást nehezítette, hogy az elmúlt időszakban egyre kevesebb tag vesz részt a feltáró
kutatásokban. A klasszikus bontások mellett folyamatosan szemléztük, próba bontottuk
a járatokat,  kiemelten a huzatoló és így ígéretes végpontokat.  A kutatások fő célja és
iránya  a  fehér  foltokban  feltételezett  járatok  feltárása,  illetve  É-ÉK-i  irányban  való
kitörés- mivel a  Mátyás-hegyi barlang - Erdőhát -  úti barlang és a DK kőfejtő közötti
részt mindenképp potenciális, járatokkal bíró területnek tartjuk.
A kiemelt végpontokon történtek kivonatos ismertetés:

• Tűzoltó ág - Inga melletti bontás.

A ferdén felfelé tartó járatban két bontási alkalom alatt másfél méter érintetlen márgás

hasadék kibontása után kb. 10 méter új járatot találtunk, melynek lezárása a geofizikai

táró betonfala volt. Érdekesség, hogy ezzel is bizonyítható a valamikori járatok kutatás

nélküli elfalazása. É-i irányban egy másik bontási pontot találtunk, mely az Erdőhát-úti

illetve a DK - barlangok felé mutat. A járatot Kinizsi - ágnak neveztük el, a benne talált

sörösüveg alapján. 

• Tűzoltó - ág - Tantusz alatti (mögötti) terület.

Itt egy márgás, K-ÉK-i hasadékot bontottunk mely lefelé folyamatosan kisebb légteres

részekbe szakadt be, Balra, É-i oldalirányban egy egyértelműen tektonikus hasadékból 

folyamatos huzat áramlik- e mögé szeretnénk ennél a pontnál kerülni. A járat elejénél

jobb oldalra a Petőfi terembe kézi, kis teljesítményű adóvevővel sikerült átjelezni. Ebbe

az irányban igen laza, föld jellegű kitöltés található. Ennek megbontása a jövő feladata,

remélhetően a Névtelen -terem - Petőfi - terem közötti fehér foltba lehet bejutni.

• Tűzoltó-ág, alsó szakasz

A  legalsó  hasadékok  aljában  végeztünk  egy  próbabontást  a  vízszintes-enyhén  leejtő

gömbfülke sorban. A teljes, nehezen bontható kitöltés miatt ezen a ponton a kutatási

tevékenységet egyenlőre abbahagytuk.

Tűzoltó-ág - 

• Névtelen-folyosó - Lapos -folyosó mögötti szakasz.
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Ez az egyik legreménytelibb és legnagyobb eredmény lehetőségét prognosztizáló Bontási

pontunk. A folyamatos munkának köszönhetően kb. 20 méter új járatot tártunk fel. Egy

oldott  főte  alatt  haladunk,  melynek  végén  a  járat  kitágul,  és  bizonytalanná  vált  a

folytatási irány. Bár huzat nincs, a szűk járatban a nagy létszámú résztvevő ellenére a

járatot  nem sikerült  belehelni.  A  járat  merőleges  a  Névtelen  -  folyosóra,  annak vége

mögött  kb.  5  méterre  található.  A  Névtelen  -  folyosó fő  hasadék meghosszabbításáig

másfél méter előrehaladásra van szükség. Feltehetőleg a hasadékok kereszteződésében

nagyobb járat kialakulására, és így a feltételezett folytatás feltárására van lehetőség. 

• Elefánt mögötti szakasz

Az  Elefánt-  Egérfogó  mögötti  fehér  foltban,  a  Keleti  -Omladékos  folyosó

meghosszabbításának a végén található pont folyamatosan, igen erősen huzatól. A D - DK

felé tartó járat viszonylag szűk, tágításával kb. 6-8 méter, a végén egyértelműen tovább

tartó légteres hasadékot tártunk fel. E helyen a munkát a szűk keresztmetszet nehezíti. A

végpont a Természetbarát - szakasz felé tartó tekintélyes fehér folt felé mutat.

• Alsó -új szakasz

Az alsó,  több, mint 400 méter hosszú szakaszba két helyen lehet lejutni-a Tölcsérből,

illetve az Elefánt felé tartó kis, labirintusos járatból. Ez a szakasz egyértelműen elüt a

Mátyás - hegyi barlang Centenáris szakaszának formakincsétől. Egy részében függőleges,

a Solymári- ördöglyukra emlékeztető függőleges hasadék, illetve elosztó szerű járatok,

egyéb  részeken  pedig  szűk,  törmelékes  hasadékok  alkotják.  Legtávolabbi  végpontja

túlmutat  a  Mikulás  -  ágon  a  DK  kőfejtő  irányában,  a  Mozi  alatt  kb.  60-70  méter

mélységben. Több ponton egyértelmű a huzat, illetve csorgákat találhatunk. A huzatos

végpontok  ÉK,  függőlegesen  K-Dk-i  irányba  mutatnak.  A  járatrendszerben  annak

feltárásakor  számos  helyen  találtunk  gipszképződményeket  (virág,  tű),  illetve  egyéb,

nagyméretű  kiválást,  melyek  jelentős  részét  a  túrázók  letapostak,  levéstek.  A  járat

kiemelten balesetveszélyes!
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Tudományos és feltáró kutatási engedély kérelem a 

A Pál-völgyi -barlangrendszer Mátyás-hegyi barlang ( kat. sz.: 4762-2)

szakaszára

Mivel  módosított  és  hosszabbított  kutatási  engedélyünk  lejár,  így  az  eddig  hatályos

KTF.:289-8/2014  sz.  engedély  paramétereinek  alapján  szeretnénk  kutatási  engedélyt

kérni az alábbiakban tervezett tevékenységekre.

Kutatási terület: Pál-völgyi -barlangrendszer Mátyás-hegyi barlang ( kat. sz.: 4762-2) 

Kutatás időtartama: 2019. 01. 01. - 2029. 01. 01. közötti. 

Kutatásvezetők:

• Hegedűs András - kut. vez. sz.:  210

• Vörös Péter – kut. vez. sz.: 119

• Nagy András Jenő - kut. vez. sz.:  245

• Polyák Ádám - kut. vez. sz.: 277

• Turi Zoltán - kut. vez. sz.:  130

További tudományos kutatási tervek:

( Hegedűs András-Vörös Péter)

- az összefoglaló jelentésben ismertetett  képződményekre vonatkozó vizsgálatok

kérdéses részének tovább folytatása (szükség esetén újabb mintavétellel; 1-2 cm),

- a  Mikulás-ág  karbonátos  képződményeinek  részletesebb  vizsgálata  és  kiválás-

térképezése (szükség esetén további mintavétellel; 2-3 cm),

- durvakristályos  üregkitöltő  és  telérkalcitok  vizsgálata  (barlang  képződésénél

idősebb?; 2-3 cm),

- az  üledéksorokon  belül,  illetve  rajta  megjelenő  kalcit,  cseppkőkéreg  korának

vizsgálata  az  üledékbehordás,  felhalmozódás  idejének  meghatározásához  (2-3

cm),
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- a gipsz képződmények és a kőzet pirittartalmának összefüggései, lokális mállási

vizsgálatokkal és keresztszelvény készítéssel (kb. 3-4 cm)

- a  kovás  elváltozott  zónák  és  üledékkitöltések  térképezése,  kapcsolatának

feltárása;  az  üledékkitöltések  szemcseeloszlásának  és  ásványos  összetételének

vizsgálata abból a célból, hogy az adott üledék felszínről származik-e, és ha igen, a

behordási  hely  és  esetleges  üledékforrás  megállapítása  –  ezekhez  további

mintavétel lehet szükséges (kb. 1 kg);

- kovás elváltozott zónák képződési lehetőségének további vizsgálata (kb. 1 kg),

- az  utóbbi  években  feltárt  újabb  részekben  megfigyelhető  jelenségek  és

képződmények részletes földtani, ásványtani vizsgálata (kb. 2-3 cm, illetve 1 kg).  

További feltáró kutatási tervek:

(Turi Zoltán-Nagy András-Polyák Ádám)

A területen végzett eddigi kutatások egyértelműsítették hogy a Mátyás - hegyi barlang-

Erdőhát úti barlang és az u. n. DK-i kőfejtő közötti fehér foltban tekintélyes járatrendszer

kell  hogy  húzódjon,  így  a  barlang  kutatását  kiemelten  fontosnak  tartjuk.  Jelenlegi

feltárásaink alapján a barlangnak legalább három különálló szintje van -  a klasszikus

Centenáris  szakasz és egyéb ismert  részek,  az általunk alsó -  szakasznak hívott  rész,

illetve a Tűzoltó barlang, és fölötte húzódó felső rész felé a Moby-Dick barlang irányából.

Mivel az alsó részekbe a lejárás a barlang közepén található, így elvethetjük azt a tézist,

hogy a kitörési pontokat kizárólag a barlang ismert szélein kell keresni. Így a kutatás

folytatását az eddigi szélső és bontott végpontokban, az alsó járatok, térképen még nem

szereplő végpontjaiban, illetve a járatok folyamatos vizsgálatai során a barlang területén

bárhol jelentkező felfelé illetve lefelé kitörési pontot biztosító járataiban folytatnánk. A

tapasztalatok azt mutatják, hogy minimális járattágításra és bontásra van szükség. Ennek

megfelelően  szeretnénk  kérni  az  eddigi  engedélyeknek  megfelelően  újabb  kutatási

engedélyt a barlang teljes területére, mivel a bontási pontok folyamatosan jelentkeznek,

és így előzetesen csak a már ismert lehetőségeket lehet behatárolni. 

Az eddigi fixálható bontási pontok: 

• Tűzoltó ág - Inga melletti bontás.

• Tűzoltó - ág - Tantusz alatti (mögötti) terület.

• Tűzoltó-ág, alsó szakasz

• Névtelen-folyosó - Lapos -folyosó mögötti szakasz.

• Elefánt mögötti szakasz

• Alsó -új szakasz
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• Mikulás ág végpontjai

• Vonalzó-Nagy terem közötti akna

• Geográfus terem

• Meteor ág

• Kagylós ág

• Természetbarát-szakasz hátsó járata

A kutatásban részt  vevők a  törvényi  előírások betartása  mellett,  saját  felelősségükre
vesznek részt. 

Kérésünk jóindulatú elbírálásában bízva,

Tisztelettel,

Budapest, 2018. 10. 20. Turi Zoltán
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OTKA 72590 KOTKA 72590 K

Szpeleotéma-térképezéssel az egykori Szpeleotéma-térképezéssel az egykori 
termálvizek nyomában a Budai Termálkarsztontermálvizek nyomában a Budai Termálkarszton

Szombathely - Bük, 2014. május 30-31.

11Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi KarEötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar
Földrajz- és Földtudományi IntézetFöldrajz- és Földtudományi Intézet

Általános és Alkalmazott Földtani TanszékÁltalános és Alkalmazott Földtani Tanszék
1117. Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C1117. Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C

  
22Szemlő-hegyi-barlangSzemlő-hegyi-barlang

Duna-Ipoly Nemzeti ParkDuna-Ipoly Nemzeti Park
      1025. Budapest, Pusztaszeri út 35.1025. Budapest, Pusztaszeri út 35.

33MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi KutatócsoportMTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport
1117. Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C1117. Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C

VIRÁG MAGDOLNAVIRÁG MAGDOLNA11 – HEGEDŰS ANDRÁS – HEGEDŰS ANDRÁS22 –  – 
SURÁNYI GERGELYSURÁNYI GERGELY33



Hipogén karszt és barlangképződés a Budai TermálkarsztonHipogén karszt és barlangképződés a Budai Termálkarszton
Erőss et al. 2011 (Kovács J.- Müller P. 1980 és Goldscheider et al. 2010 után módosítva)

RÓZSADOMB



A Rózsadomb barlangjaiA Rózsadomb barlangjai



Barlangi kiválástípusok (szpeleotémák ~ speleothems)Barlangi kiválástípusok (szpeleotémák ~ speleothems)



Vízszintjelző termálkarsztos szpeleotémákVízszintjelző termálkarsztos szpeleotémák

Kalcitlemezek

fotó: Kiss Attila



Vízszintjelző termálkarsztos szpeleotémákVízszintjelző termálkarsztos szpeleotémák

fotó: Kiss Attila

Barlangi karácsonyfa



(Vízszintjelző) termálkarsztos szpeleotémák(Vízszintjelző) termálkarsztos szpeleotémák

Apadási színlő
Freatikus kalcitkéreg

Aragonit 
bokor

Borsókő



Beszivárgó vízhez kötődő kiválásokBeszivárgó vízhez kötődő kiválások

Sztalagmit

Cseppkőzászló

Sztalaktit
és heliktit

Cseppkőlefolyás



Beszivárgó vízhez kötődő kiválásokBeszivárgó vízhez kötődő kiválások

Barlangi gyöngy

Medencepát és kehely



  Gipsz kiválásokGipsz kiválások



  Fe-Mn oxidos bevonatok, gipsz, kalcitFe-Mn oxidos bevonatok, gipsz, kalcit

kalcitlemezek

Mn-Fe oxidos bevonat

gipsz kéreg és bevonat

gipsz virágok, kígyók, kéreg



Eltérő kiválástípusok és paragenetikai sorrendjükEltérő kiválástípusok és paragenetikai sorrendjük

Szemlő-hegyi-barlang



  PaleovízszintPaleovízszint
változásokváltozások

Kiemelkedési ütem:Kiemelkedési ütem:

Leél-Őssy Sz. (1997):
József-hegyi-barlang: 
0,15-0,3 mm/év

Szanyi et al. (2012):

Pál-völgyi-barlang:
elmúlt 351 ezer év alatt: 
0,15 mm/év

Szemlő-hegyi-barlang:
elmúlt 289 ezer év alatt:
0,21 mm/év

József-hegyi-barlang:
217 ezer-66 ezer év között:
0,32 mm/év



Kalcitlemezek U/Th korvizsgálata
Pál-völgyi-bg.:
2007: 24 db kalcitlemez
          és apadási színlő 
Szanyi Gy., Surányi G., Leél-Őssy Sz.
(Szanyi et al. 2009):

kiemelkedési ütem: 

500 és 280 ezer év között: 
0,06-0,3 mm/év, 

280-70 ezer év között: 
gyorsabb: átlagosan 0,16 mm/év

~510 ky ~510 ky 

(freatikus kalcitkéreg)(freatikus kalcitkéreg)

~ 400 ky, ~ 340 ky~ 400 ky, ~ 340 ky

(kalcitlemez-1,(kalcitlemez-1,

kalcitlemez-2)kalcitlemez-2)

  PaleovízszintPaleovízszint
változásokváltozások

174,5 mBf

Ny K
175 mBf

409 000 év

167 mBf
332 000 év

158 mBf
270 000 év

152 mBf
280 000 év

164 mBf
355 000 év

164 mBf
372 000 év

165 mBf
323 000 év

153 mBf
300 000 év



Ny K

A Rózsadomb barlangjai és travertínó előfordulásaiA Rózsadomb barlangjai és travertínó előfordulásai



A Mátyás-hegyi-barlang és a Mikulás-ág polygonjaA Mátyás-hegyi-barlang és a Mikulás-ág polygonja

Mikulás-ág

Keleti omladékos

Mikulás-ág

Keleti omladékos

384 m hosszú polygon

123 db pont



Mátyás-hegyi-barlang: Mikulás-ágMátyás-hegyi-barlang: Mikulás-ág

barlangi kiválások 
vizsgálata

~510 ky 

(freatikus kalcitkéreg)

~ 400 ky, ~ 340 ky

(kalcitlemez-1,

kalcitlemez-2)

174,5 mBf



Mikulás-ág: miocén hidrotermás kalcitMikulás-ág: miocén hidrotermás kalcit

Paleokarsztos üreg 
izometrikus kalcitkristályokkal

kalcittelér
(farkasfog kalcitok)



Mikulás-ágMikulás-ág

nagy vertikális 
kiterjedés!

Mikulás-ág



Mátyás-hegyi-barlang: Mikulás-ágMátyás-hegyi-barlang: Mikulás-ág

több kalcitkiválás generáció

farkasfog kalcit
(miocén 

paleokarsztos
üreg?) 

farkasfog kalcit

freatikus kalcitkéreg

kalcitlemezek

freatikus kalcitkéreg
(apadási színlő?)



Mátyás-hegyi-barlang: Mikulás-ág: jellegzetes kiválástípusokMátyás-hegyi-barlang: Mikulás-ág: jellegzetes kiválástípusok

freatikus kalcitkéreg („medencepát”) kalcitlemezek



Mátyás-hegyi-barlang: Mikulás-ág: kiválások koraMátyás-hegyi-barlang: Mikulás-ág: kiválások kora

freatikus 
kalcitkéreg 

kalcitlemez 1.
(freatikus 
vastagodás)

174,5 mBf

kalcitlemez 2.
(vékony, 
agyag közt)

~510 ky ~510 ky 

~ 340 ky~ 340 ky

~ 400 ky~ 400 ky



Kalcitlemezek U/Th korvizsgálata

Pál-völgyi-bg.:
2007: 24 db kalcitlemez
          és apadási színlő 
(Szanyi Gy., Surányi G., Leél-Őssy Sz.)

kiemelkedési ütem: 

500 és 280 ezer év között: 
0,06-0,3 mm/év, 

280-70 ezer év között: 
gyorsabb: átlagosan 0,16 
mm/év

Ny K
???



  Stabilizotóp vizsgálat eredményekStabilizotóp vizsgálat eredmények



Köszönjük a figyelmet!Köszönjük a figyelmet!
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