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Hipotézis a budai barlangok kialakulásáról   

Az általánosságban ismert budai-
hegységbeli szpeleogenetika részben 
bizonyítottnak tekintett hipotézise azt 
mondja ki, hogy a hegység a vastag 
kiscelli agyagtakaró alatt viszonylag 
sík táblaként töredezett össze, majd 
győrıdött fel a pleisztocén elején, majd 
folyamán. Az ekkor keletkezett 
tektonikus törések kalcit- és 
kovateléresedtek. Az erózióbázis 
süllyedésével, az agyagtakaró 
denudációjával felszínre törtek a 
hévizek, ill. a mészkıbe szivárogtak, 
folytak a felszíni vizek. A kétfajta 
karsztvíz találkozásával keveredési 
korrózió jött létre, mely jelentıs 
üregesedést okozott a mészkıben. Több 
szakember véleménye sok pontban nem 
egyezik az itt leírtakkal. Az én 
elgondolásom sem, amelyet itt közlök.  

Nem valószínő, hogy a hegység a 
földtörténeti idık végén, 
kiemelkedése során győrıdött volna 
fel, hiszen akkor a ma kiemelt 
állapotban levı barlangoknak 
javarészt meg kellet volna 
semmisülniük a folyamatos 
tektonizmus következtében Sıt az 
figyelhetı meg, hogy a 
legkönnyebben mozgásba hozható, 
már kialakult ısi vetık, törések, 
gyakran a legszenilisebb üregben is 
mozdulatlanok az üreg kioldódása 
óta. Tehát a hegység feltehetıen 
már összetöredezve, kialakulva 
emelkedett a mai magasságba, ill. 
vágódott be a fı erózióbázis a 
pleisztocén alatt.  

A pleisztocén eleji sok száz m, 
egyesek szerint 1-2 km vastag 
agyagtakaró léte is 
megkérdıjelezhetı. Hova lett ez az 
irdatlan mennyiségő agyag, ill. 
milyen szuper eróziós folyamatok 
tüntették el a hegységbıl néhány 
évmillió alatt úgy, hogy csak apró 
nyoma maradt itt-ott, eredeti 
mennyiségéhez képest? Sokkal 
valószínőbb, hogy a kialakult 
kiemelkedıben levı hegységet 
viszonylag vékony "bevonatként" 
borította agyag, mely legfeljebb a 
völgyekben volt vastagabb. Innen 
viszont a patakerózió ezt a már 
elképzelhetı mennyiséget a 
hegyekrıl lepusztulóval együtt 
elhordhatta.  
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