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Kutatócsoportunk 1961. óta foglalkozik a Barad- 
la-barlang feltételezett felső szintjének kutatásával. 
Erre a területre a barlang irodalmának anyaga hívta 
fel a figyelmünket. Feltételez egy ismeretlen felső 
szintet dr. Kessler Hubert, majd az ő nyomán 
dr. Jakucs László is.

Kétségtelen, hogy a Baradla folyosórendszerének 
képe nem cáfolja ezt a feltételezést, sőt azt alá
támasztani látszik. (Felsőszintű főági szakaszok: 
Oszlopok Csarnoka, Denevér-ág, Acheron-ág, 
Róka-ág, Münnich-út, — valamint a felső szintek 
magasságában torkoló, mellékág jellegű járatok: 
pl. Olympos, Münnich-úti szivornya-járat, csopor
tunk két kutatási pontja.) Ide tartoznak a barlang 
jellegzetes, feltűnő és többek által megfigyelt méret- 
változásai, melyek a barlangot két határozottan 
különböző részre, a 2660 méterig terjedő magas
barlangra és az utána következő, Óriás-teremig 
terjedő alacsony szakaszra bontják. (Ez utóbbinak 
átlagmagassága a felszakadásokat leszámítva: 4—6 
méter). Ugyanez a jelenség ismétlődik a barlang 
mellékágainál, leghatározottabban a Retek-ág ese
tében.

Egy elkülönült felső járat létezése tehát egyáltalán 
nem volt valószínűtlen, annak felkutatása azonban 
óriási feladatnak Ígérkezett. Annyi bizonyos volt, 
hogy a 15 km-nyi magyar barlangszakasz véges
végig kutatása 90%-ban eredménytelenül kell 
végződjék, ha nem alapul a barlang és környezeté
nek részletes és előzetes tanulmányozásán. Ilyen 
méretű barlangrendszer esetében távolról sem ele
gendő hinni, vagy sejteni egy járat lehetőségét; 
legalábbis valószínűsíteni kell létezését, és nem 
utolsó sorban a helyet, ahol a kutatáshoz hozzá
fogni érdemes.

Ez a kérdés látszatra egyszerű: a kutatás elsőd
leges helye a méretváltozások pontja. A Fő-ág azon
ban távolról sem ilyen egyszerű járatrendszer,

hosszabb-rövidebb szakaszokon elkülönülő, de a 
Fő-ághoz szervesen hozzátartozó járatok még a 
magas szakaszban is előfordulnak, számtalan csaló
dást okozva az őket ad hoc bejáró kutatónak. Hogy 
a felső szint hol és hogyan közelíthető meg, ahhoz 
meg kellett ismerni a körülményeket, melyek a 
barlang kialakulásában döntő szerepet játszottak, s 
melyek ennek az emeletes rendszerben fejlődött 
barlangnak helyét térben és időben mindenkor meg
határozták.

A Baradla ismeretében, és a rendelkezésre álló 
irodalom által rögzített, elfogadott és vitatott gene
tikai elgondolások tanulmányozása során igen 
hamar arra az eredményre kellett jutnunk, hogy az 
irodalom a barlangban tapasztalható jelenségek 
egész soráról nem tesz említést, egy részüket 
említve pedig -  mint kivételeket, ellentmondáso
kat - csupán megjegyzi, hogy azokra jelenleg 
nincs magyarázat. Abból kellett kiindulnunk, hogy 
a barlangban észlelt jelenségek — tények, s végülis 
nem mondhatnak ellent a természeti törvényekből 
következő elméletnek, azaz ha ellentmondanak, 
akkor az illető elmélet szorul korrekcióra, vagy ha 
nem, akkor annak alkalmazása az illető jelenségre. 
Éppen ezért ahhoz, hogy a tényeket reálisan lehessen 
értékelni, ki kellett szabadulni az emeletes rendszerek 
fejlődése elméletének betű szerinti értelmezési köré
ből. Dr. Cholnoky Jenőnek az emeletes barlang- 
rendszerek fejlődésére kidolgozott elmélete általános 
érvényű, éppen ezért természetes, hogy tételeit a 
mindenkori helyi viszonyok figyelembevételével kell 
alkalmazni egy-egy konkrét objektum esetében. Ez 
az, ami a Baradla-barlang esetében nem történt 
meg, és következményeképpen, főleg az 50-es évek 
kutatásai során, a jelenségek egy része elbagatellizá- 
lódott, s vele együtt jelentőségüket vesztették azok 
az ellentmondások, melyek e jelenségeknek az 
elméletbe történő beillesztése során fellépnek.
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Cholnoky elméletében erőteljes hangsúlyt nyert 
az erózióbázis szintváltozásainak szerepe az emele
tes rendszerek kialakulásában. S bár ő lerögzíti a 
tényt, hogy e változások a tektonizmus függvényei, 
az azóta eltelt évek során, legalábbis a Baradla- 
barlang esetében, ez apródonként elsikkadt, s így 
állt elő az a helyzet, hogy e barlang fejlődéstörté
netében valóságos szerepénél lényegesen alárendel- 
tebb tényezőként említik, mint amilyen fontossága a 
tektonizmusnak a barlang életében ténylegesen volt 
és van.

Az a nagykiterjedésű mészkőfennsík, mely magá
ban rejti többek között a Baradlát, de sok egyéb 
barlangot is, szorosan hozzátartozik a Kárpátokhoz, 
annak előtereként tekinthető. Természetes tehát, 
hogy e terület alakulásában a Kárpátok mozgásai 
elsődleges szerepet játszottak. Legfontosabb azon
ban, s talán legjobban elhanyagolt tény, hogy a 
hatalmas hegylánc kialakulásával kapcsolatos oro- 
genetikus mozgások napjainkban is fennállnak. 
Elképzelhetetlen, hogy a barlang fejlődését e moz
gások jelen stádiumában is ne befolyásolnák.

Az is tény, hogy e mozgások mind térben, mind 
időben eltérő erősségű, irányú és különböző idő
szakban fellépő erőhatásokat gyakoroltak a terü
letre. E mozgások következtében a területen ki
emelkedések és lezökkenések, billenések, töredezett
ség jelentkezett.

Hatásuk a barlangra, illetőleg az azt magába 
rejtő területre kétféle:

1. barlang előtti preformáció
2. fejlődés közbeni módosulások, szint- és irány

váltások.
A barlang kifejlődése előtti mozgások mintegy 

megteremtették az alapját a rideg kőzetben a bar
lang kialakulásának, de eléggé markánsan meg is 
szabták elsődleges irányait. Nem vitás, hogy ha ez 
a folyamat a barlang fejlődése során nem szűnt 
meg, nem szűnhetett meg a hatás sem, melyet ennek 
a barlangrendszernek fejlődésére gyakorolt, még
pedig azon a téren, amely a mi szempontunkból 
lényeges: melyik szint hol jött létre térbelileg, és 
nem utolsó sorban azon a téren, hogy az egyes 
szintek fejlődési stádiuma milyen irányba változik: 
fejlődő vagy pusztuló fejlődési szakaszt eredményez
te. Ez az a tény, mely a Bar adta fejlődéstörténetében 
elsősorban szorul módosításra.

A Baradla-barlang Fő-ága a hivatalosan elfoga
dott álláspont értelmében az elöregedés stádiumában 
van. Természetes, hogy a barlang tanulmányozása 
során ezen jelenségek megfigyelését helyeztük elő
térbe, úgy a felszíni, mint a barlangi vizsgálatok 
során. Másik fő szempont volt a karsztjelenségek 
tanulmányozása egy esetleges felső szint lehetősége 
szempontjából.

Melyek azok a felszíni és földalatti karsztjelen
ségek, melyek egy felső szint lehetőségét mutatják? 
Legfeltűnőbb közöttük, s a legtöbb félreértést ered
ményezte a Baradla-tömb belső területe. Általáno
san elfogadott, hogy a barlangtól északra fekvő 
területek a Kecső vízgyűjtőterületének részei, innen 
a vizek a felszíni patakba, s nem a barlangba jutnak.

E területet a Baradla-Kecső völgyek, velük párhuza
mosan déli irányban az országút völgye, s ezekre 
közel merőlegesen az aggteleki vetődés által létre
hozott meredek letörés, valamint К-en a Farkas
torok-völgy határolja. A terület oldalvölgyei az 
országút irányába töbörsorokkal futnak le, a Kecső 
felé pedig két oldalvölgy fut le. E két völgyet tekin
tették a belső terület vízelvezetőjének. A szintvona
las térkép térbeli kivetítése, és a terepbejárás azon
ban bárkit meggyőzhet arról, hogy e völgyek leg
feljebb saját oldalaikról vezethetnek jelentéktelen 
mennyiségű vizet a Kecső völgyébe. Á völgyfőket 
jól látható gerincek zárják el a mélyebb, lesüllyedt 
belső területtől. így egy lefolyástalan terület jött 
létre, melyet a Magoshegy—Somostető—Középhegy 
és Gallyatető, valamint a Gallyáról a Baradlára 
átvezető gerinc és a Baradla-tető ide eső szakasza 
határol. Az itt lehullott csapadéknak csak a föld 
alá vezet útja. E horpadás területén egyébként a 
csapadékvíz — mennyiségtől szinte függetlenül — 
minden pangás, mocsarak és tócsák képződése 
nélkül rövid idő alatt eltűnik. E területnek a barlang 
nyomvonalától való távolsága meglehetősen nagy, 
s innen a barlangba vízvezető járatok nem érkeznek. 
Ezt a belső területet középen metszi el egy olyan 
egyenes, melyet a Nagy-üregtől az Óriás-teremig 
húzunk meg. Egyébként ez a barlang magas szaka
szainak főtörésiránya, és a felszínen is végig követ
hető!

Az átmenő karsztvíznek a megcsapolási ponton 
szükségképpen meg kell jelennie. Éppen ezért egy 
felső szinthez mindenképpen egy hajdani forrásnak 
is tartoznia kellene. Ez volt a második kérdés, melyet 
vizsgáltunk. A Farkastorok-völgy, mint megcsapo
lási pont, annyira nyilvánvaló, hogy önként adódott 
az a helyzet, miszerint az ősi forrásnak, — ha volt — 
itt kell lennie. Magunk is itt kutattuk sokáig, mivel 
a szálló építésekor talált forrásjáratok lényegében 
a Fő-ág szintjén voltak, így aligha tekinthettük egy 
ősi szinthez kapcsolódó járatoknak ezeket. Végülis 
csak a terület hajdani mozgásainak tüzetes vizs
gálata derített világosságot arra a tényre: egyáltalán 
nem szükségszerű, hogy a barlang valamennyi 
forrásának a Farkastorok-völgyben kellett fakad
nia, még az sem bizonyos, hogy egy felső, — legősibb 
szint — esetében, azaz annak aktív időszakában 
létezett-e a Farkastorok-völgy.

Még érdekesebbé tette a helyzetet, hogy két évvel 
ezelőtt első ízben láttunk működni egy kicsiny for
rást a Kaffka-rét legalsó pontján, 270—280 m tszf. 
magasságban. Vízrekesztő hiányában legalábbis 
elgondolkoztató ebben a magasságban önálló idő
szakos forrás létezése is, különös tekintettel a köz
vetlen közelben vonuló óriásbarlang elszívó hatá
sára.

Mindez arra enged következtetni, hogy egy isme
retlen szint létezése, illetőleg létezésének lehetősége 
adott. Mi sem természetesebb azonban, hogy itt 
csupán feltételezésekre lehet szorítkozni, azaz a 
lehetőség megállapítására, esetleg egy lehetséges 
vonulási irányra, de bizonyítékot ilyen kérdésben és 
ebben a speciális helyzetben csak egy feltárás szol

58



gáltathat. Mindenesetre ennek köszönhetjük, hogy 
észleléseink ráirányították figyelmünket a terület 
tektonikus mozgásainak kérdésére. Anélkül, hogy e 
kérdéseknek elébe vágnék, annyit szeretnék elöl
járóban megemlíteni: a felső szint létezése lehetsé
ges, egy azonban bizonyos: vonulása a Baradla 
ismert Fő-ágától távol esik, mintegy levágja annak 
nagy déli kitérését. Ezt a szerkezeti irányok nyil
vánvalóvá teszik. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a 
Fő-ág felől legfeljebb a 2600 m körül, majd ezután 
csak a végpont közelében közelíthető meg, a köz
benső szakaszokon, kivételes szerencsétől eltekintve 
a feljutásra irányuló kísérletek kudarcra vannak 
ítélve, mintegy 90%-ban.

Meg kellett kezdenünk a terület szerkezeti adott
ságainak és az ehhez kapcsolódó jelenségeknek fel
derítését. Nagy segítséget nyújtott ebben Balogh 
Kálmán elsőrendű munkája, de nem utolsó sorban 
Venkovits István segítsége, aki a kényes és nagy 
pontosságot igénylő tektonikai felmérést irányította 
és ellenőrizte, jórészt maga is végezte.

A mészkőfennsikot a hegymozgások három vilá
gosan megkülönböztethető lépcsőre tagolták:

1. A szlovák területen, a Poronya-tető vonaláig 
terjedő,

2. a Baradla magyar szakaszát magában foglaló 
fennsíkra korlátozódó és

3. az országúttól délre, a Béke-barlangot is 
magábarejtő lépcsőkre. Ez egyúttal az egyes lépcsők 
magassági sorrendjét is adja. Legtöbbet éppen a 
Baradla tömbje szenvedett, lévén, hogy a két lépcső 
között mintegy kiékelődött, több irányba is ki
billent egymásután. Ezt igazolják a barlang tekto
nikai felmérésének eredményei is, azzal kibővítve, 
hogy erőteljes — a barlangra nézve hosszirányú — 
billenések is történtek, s a barlang fejlődésében 
ezeknek különösen nagy szerepe volt.

A belső felméréssel szorosan összefüggött az a 
tény, hogy a barlangot szinte méterről-méterre 
kellett átvizsgálni. Ennek során bukkantunk az 
első olyan jelenségekre, melyek— enyhén szólva — 
kétségessé tették számunkra, hogy a Fő-ág valóban 
a lassú pusztulás állapotában van-e.

A Fő-ágban világos és félreérthetetlen jelei mutat
koznak annak, hogy ez a járat egy ízben már el- 
víztelenedett, erőteljes elcseppkövesedési folyamat 
alanya volt. Melyek ezek a jelenségek ?

1. A Fő-ág hosszában, jelentős szakaszokon több 
méter magas, hajdani kitöltésre utaló, fokozatosan 
finomodó rétegsorokat tartalmazó (durvakavicstól 
az agyagig) jól osztályozott maradványok talál
hatók, az oldalfalak mellett és a színlők elé rakodva. 
Minden olyan helyen fennmaradtak, ahol a patak 
jelenlegi alámosásától megkíméltettek.

A patak (a jelenlegi) ezekbe mindenütt függőleges 
falat hátrahagyva befűrészelte magát, anyagukat 
elhordta, jelentős részben a barlangból ki is szállí
totta. A hordalékfal felszínét cseppkőkérgezések 
óvták meg, s így eléggé jól követhető, 0,5—l0/oo"es 
esésvonalat jelez. Ez az érték jelentősen eltér a Fő-ág 
jelenlegi esésétől, annál jóval kisebb.

2. A barlangi víznyelők között többnek a jelenlegi 
vízvezető nyílásánál magasabban is van inaktív 
nyelőszája, nem egy közöttük fejlettebb, mint a 
mostani, aktív nyelő. Legjellegzetesebb képviselői: 
a Vaskapu nyelői, a „Tündérvár” nyelője és a 
„Plútó orgonája” nyelője. Jellemző rájuk, hogy míg 
a Vaskapu két nyelőszája között alig több, mint 
másfél méter magasságkülönbség van, a Tündérvár 
meder nyelője (gyengén fejlett fiatal nyelő) és az 
ősi nyelőszáj között már 2 méter, a Plútó orgonája 
esetében több, mint 2,5 méter magasságkülönbség 
van.

3. Fennmaradt konzolok az oldalfalakon, alju
kon az odakérgezett hordalék maradványaival

(a II. szín lő magasságában)
1900 —3200 m-ek között 4 m
3200—3500 ni-ek között 3,5 m
3500 m — Óriásterem között 3 m 

magasságban találhatók. Ugyanitt függve maradt, 
alámosott oszlopok a medervonal fölött, a mederbe 
lezuhant kolosszusok is találhatók. Az említett 
cseppkövek szemmel láthatóan egy idősebb „gene
ráció” képviselői az adott szakaszokon. A felsorolt 
magasságértékek az alábbi esésvonalnak felelnek 
meg : 3200 m-ig I ezrelék, 3500 m-ig 1,7 ezrelék, 3500 
m-től 2,5 ezrelék a jelenlegi mederszinthez képest. 
3200 m-en mennyezetig érő agyagkitöltés nyomai 
találhatók, azaz egy agyagszifon maradványai, 
melyen a víz ma már átvágta magát.

Érdemes felfigyelni arra, hogy mindezen jelen
ségek egy jól követhető, határozott, átlagban l% 0-es 
esésvonalban észlelhető és folyamatosan jelentkező, 
a Fő-ág teljes hosszában jelenlevő sorozatot alkot
nak.

4. Ehhez hozzá kell még számítani egy fontos 
jelenséget: az elmúlt 4 év alatt a barlang belső 
nyelői is változáson mentek keresztül: a Nehéz- 
útban ismét aktív egy régi víznyelő. Hajdani ki
töltésének maradványai még megtalálhatók járatá
ban. A Minerva-nyelőnél a meder több, mint 20 cm-t 
mélyült, s a kisebb áradások a nyelő előtt elfutnak, 
hogy a Négerkunyhó melletti kis víznyelőn tűnjenek 
el. Ez utóbbi ismét medermélyülés útján aktivizá
lódott.

Mindezek a felsorolt jelenségek arra mutatnak, 
hogy a Fő-ág valóban keresztülment egy pusztulási 
folyamaton, ez azonban megszakadt, és ellenkező 
előjelű fejlődésbe csapott át, a járat jelenleg reak
tiválódik, medrét mélyíti, hordalékot szállít ki a 
barlangból. Egyidejűleg ezek a jelenségek adják a 
legfőbb ellentmondásokat a barlang fejlődéstörté
netének uralkodó elméleteiben.

A Baradla fejlődésében tehát az elsődleges ki
alakulás után két világosan megkülönböztethető 
szakaszt észlelünk:

1. A kifejlődés után megindult pusztulás, kitöl- 
tődés, részleges cseppkővesedés folyamatát.

2. Ennek a periódusnak félbeszakadásával egy 
újrabevágódás, reaktiválódás félreérthetetlenül ész
lelhető folyamatát.

Az az elgondolás, mely a barlang fejlődését ki
zárólag a megcsapolási pontot meghatározó folyó

59



völgy szakaszjellegének változásaitól teszi függővé, 
a fentiekben felsorolt tényeket is csak a Jósva-völgy 
egyidejű, és hasonlójellegű változásainak függvényé
ben értelmezheti. Ezzel pedig nem magyarázható 
meg a járat újbóli aktivizálódása, még akkor sem, 
ha a Fő-ág és az Alsó-barlang 40 m-es szintkülönb
ségét figyelmen kívül hagyva, feltételeznénk a bázis 
olyan mértékű emelkedését, mely megengedi annak 
lehetőségét, hogy a Fő-ág ismét a karsztvízszint 
közelébe kerüljön.

Az ellentmondás oka az, hogy az elmélet a hang
súlyt a változás tény éré, nem pedig az azt előidéző 
erők hatására helyezi.

Kétségtelen tény, hogy a felsőszakaszjellegűvé 
vált, — tehát völgyét mélyítő — folyóvíznek, mint 
erózióbázisnak, mélyebbre kerülése a hozzátartozó 
karsztvízgyűjtőket adott esetben gyors süllyedésnek 
teszi ki, sőt ez szükségszerű.

Az a tény azonban, hogy a barlangfolyosóknak 
ezzel kapcsolatos fejlődését a szintek elkülönülése 
esetén csak és kizárólag lefelé tendálónak határozza 
meg, arra enged következtetni, hogy a bázis szint
jének süllyedését abszolút értelemben vette alapul, 
egy relative helyben maradó környezetben. Már pedig 
valószínűtlen, hogy az egyidejű tektonikus mozgások 
a Jósva völgyére korlátozódnának, még kevésbé, 
hogy e mozgások a környezet esetében is feltétlenül 
azonos irányú, mértékű és erejű mozgásokat vál
tanak ki.

Az a föld alatti vízrendszer, melynek a Jósva a 
megcsapolási pontja, minden esetre kettős erőhatás 
következményei által meghatározott fejlődési folya
mat alanya volt:

1. A távolabbi terület, a Jósva-Bódva völgyek 
szakaszjellegének változásai (fő erózióbázis)

2. A föld alatti vízvezető járatrendszernek a 
Baradla fennsíkot közvetlenül ért törések, billenések 
következtében bekövetkezett változásai.

A kétféle mozgás eredőjének összetevői közül 
nagyobb hatást az eredőre okvetlenül az tesz, mely 
az adott területet közvetlenül érintette.

Ha tehát a Baradla fennsíkját a Jósva völgyének 
bevágódásával egyidejűleg, a Jósva-völgy mozgásá
tól eltérő, vagy annál nagyobb erőhatás érte, úgy a 
Baradla-barlang fejlődésére nézve elsősorban a fenn
síkot ért mozgások hatása mutatkozik jelentősebb
nek. Ha tehát a fennsík kiemelkedett, s vele egy időben 
a távolabbi bázis süllyedt, a járatok elkülönülésének 
oka feltétlenül elsősorban a kiemelkedés ténye lesz. 
Ennek pedig döntő jelentősége van a következmé
nyek szempontjából. Ha ugyanis az elvíztelenedés

elsősorban a bázis süllyedése miatt következik be, 
a folyamat egyirányú és irreverzibilis. Ha azonban 
az elvíztelenedést a hordozó, a fennsík kiemelkedése 
okozza, és billenései idézték elő a lejtés-csökkenést 
a további mozgások során bármikor megváltozhat ez 
a helyzet úgy a járatrendszernek a bázishoz történő 
közelítése, mint az ellentétes irányú billenések hatá
sára a lejtőszög javulása formájában.

A BARADLA BARLANG KÖRNYEZETÉ
BEN LEZAJLOTT MOZGÁSOK, AZ ÍGY 

KELETKEZETT TÖRÉSRENDSZEREK 
ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK

E mozgások három lépcsőben történtek, s mind
három mozgásperiódus a Baradla-barlang fejlődé
sének változásait vonta maga után.

1. К—Ny irányban a Baradla-fennsíkot hosszanti 
irányban átszelő nagy törésrendszer. Ennek mentén 
alakult a barlang főirányú folyosórendszere. Három 
jellegzetes képviselője a Baradla—Kecső-völgy, 
a fennsíkot átszelő törés, és a jelenlegi országút 
vonalában húzódó völgy (1. ábra).

2. ÉÉK—DDNy irányban, a barlangfolyosókra 
keresztirányban ható törések. Ennek a barlangban 
ugyanilyen irányú folyosószakaszok felelnek meg, 
továbbá a Retek-ág jelentős szakasza. E törésekkel 
egyidejűleg a Baradla-tömb nagyjából D-i irányban 
lebillent, mely az újonnan kialakuló folyosókat 
egymástól vízszintesen eltolta (2. ábra).

3. É—D irányú törések. Dőlésük egyértelműen , 
a Somostető kiemelkedésére és az aggteleki szakasz 
lezökkenésére mutat. Egyidejűleg a fennsík rész
leges É-i irányú billenése következett be (3. ábra).

4. ÉK—DNy irányú kereszttörések. A Somos-tető 
kezdődő lezökkenését és az aggteleki szakasz ki
emelkedését eredményezik. Legmarkánsabb kép
viselője e törésrendszernek az aggteleki vetődés. 
Újabb, kisebb mértékű billenés következik be, 
ismét nagyjából D-i irányban (4. ábra).

a) Az 1. pontban jelzett mozgások jórészt a 
barlang irányának előrejelzésében gyakorolnak 
hatást. Ezek adják a magas szakasz és a végső 
szakasz irányát. Amennyiben felszíni megcsapolási 
pontjuk volt, azaz a barlang átmenő járattá fejlő
dött, egy felső, ismeretlen szint létezése szükség- 
szerű. Annál is inkább érdekes ez, hiszen ehhez a 
törésrendszerhez tartozik a Baradla-tömböt átszelő 
és a már érintett lefolyástalan területet átható nagy 
törés is.



b) A második periódus törései a fennsíkot az 
előzőekre közel merőlegesen érték. Legerőteljeseb
ben a Gallya-tető és Somos-tető környezetében ész
lelhetők, az ide eső barlangszakaszok (ezúttal már 
a Fő-ág szintjén) ezt az irányt is követik. Miután 
D-i irányú billenést is eredményezett, a feltételezett 
felső járathoz képest a Fő-ág szintje attól délre 
tudott csak kifejlődni.

c) A harmadik periódusban érték a területet azok 
a mozgások, melyeknek következtében a Fő-ág 
lejtését nagyrészt elvesztette, s ez a tény hozzájárult 
annak elvíztelenedéséhez és cseppkövesedéséhez. 
Alsóbarlang alakul.

d) A negyedik periódus mozgásai között leg
jelentősebb az a tény, hogy ezúttal az aggteleki 
szakasz emelkedik ki, mely az eredeti lejtésviszonyok 
irányába történő mozgást eredményez. Ekkor 
jönnek létre a barlangnak korunkban legaktívabb 
víznyelői, melyek valamennyien nagy barlang
termeknek a felszínre nyílásából keletkeznek, nem 
valódi víznyelők. A Reteg-ág is új, hatékonyabb 
víznyelőhöz jut, a jelenlegi Ravasz-lyukhoz. E 
tényezők együttes hatásaként a barlangjárat pusz
tulása megáll, és a fejlődés, az újra aktivizálódás 
irányába fordul. Ez azonban egyidejűleg a karsztvíz 
szint alá kezdi szorítani a közben kialakult Alsó
barlangot, s ezzel a legfőbb eróziós tényezőt jelentő 
árvizeket gyakorlatilag kikapcsolja annak hozamá
ból. (Az ehhez kapcsolódó megfigyelések, a korlá
tozott terjedelem miatt külön cikk témáját adják 
majd.) ,

A terület barlangjainak fejlődesere tehat a le
zajlott mozgásperiódusok olyan mértékben hatottak, 
amilyen mértékben:

— a rájuk hatást gyakorolt mozgások erőssége 
különböző —,

— a barlang vonulása pedig a legmarkánsabb 
törésrendszerekkel éppen egyező, vagy attól eltérő 
volt.

Azt a tényt, hogy az emeletek fejlődését elsősor
ban az érintett hegytömb mozgásai befolyásolták, az 
is bizonyítja, hogy a Komlós-forrás barlangja, mely 
ugyanazon megcsapolási ponthoz kötődött, emeletek
re nem különült el, csupán rövidebb hosszabb 
szakaszon alakultak felső járatok, többnyire ezeken 
a pontokon is az alsó járattal összeköttetésben. 
(Szifonkerülő járatok.)

A Béke-barlang már a következő tereplépcsőben 
helyezkedik el, melyet jóval kisebb mozgások értek, 
kiemelkedései és süllyedései is szűk határok között 
mozogtak. így a barlangi patak követni tudta e 
mozgásokat, csupán a kőzetminőség változásai 
(keménység) okozták az egyes szifonok létrejöttét. 
Nem tartozik a lehetetlenségek közé, a két barlang 
hajdani összefüggése sem, melyet esetleg éppen e 
mozgások és azok különbözősége szüntettek meg.

Összegezve tehát az elmondottakat, arra a követ
keztetésre kellett jutnunk, hogy:

1. A Baradla fejlődését elsődlegesen a tektonikus 
erőknek a barlangot magábafoglaló kőzettömegre 
gyakorolt hatása határozta meg.

2. Ezek a mozgások napjainkban is tartanak.

4. ábra



3. Az erózióbázisnak ugyancsak tektonikus okok
ból történő változásai nagyságrendileg kisebb hatást 
gyakoroltak a barlang fejlődésére mind a mai 
napig.

4. Mindaddig, míg a területre ható erők két össze
tevője: a helyi jellegű mozgások és a bázis változásai 
(a távolabbi bázis) közül az előbbi lesz a nagyobb, 
a két erő eredőjeként a helyi mozgások jelentősége 
lesz elsőrendű a barlang fejlődésében is.

5. A Fő-ág jelenleg a Baradla-fennsík olyan 
irányú mozgásának hatása alatt áll, melynek követ
keztében esése növekszik, és mindaddig míg e moz
gások iránya meg nem változik, a lassú reaktiválódás 
állapotában van és marad. Ha van, a felső szintre 
nyilván ugyenez érvényesül. A barlang fő vízvezető 
járatai közül az Alsó-barlang fejlődése akadályozva 
van mindaddig, míg az állandó karsztvíznivó alatt 
lesz, s csak annak kisebb mozgásai gyakorolnak 
hatást a folyosó alakulására.

6. Amennyiben a Szökevény-forrás járata rövi- 
debb-hoszabb szakaszon önálló szint lenne, úgy

főleg a táró megnyitása után — mindinkább e 
járat lesz a fő árvízvezető, a Fő-ág mellett.
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EINIGE PROBLEME DER GENETIK 
DER AGGTELEKER BARADLA-HÖHLE

Bei der Auswertung des Entwicklungsvorganges 
der Aggteleker Baradla-Höhle stetzt die vorherr
schende Betrachtung die ausschliessliche Wirkung 
der Senkung der Erosionsbasis (des Jósva- und 
Bódva-Tales) infolge der Bewegung der Karpaten 
voraus. Der bekannte grosszügige Hauptgang des 
Höhlensystems wird eindeutig zu den verfallenden 
Höhlen gezählt und zu gleicher Zeit wird der 
Werdegang einer primär entwickelten unteren 
Höhle angenommen.

Diese Theorie lässt die Wirkung der erwähnten 
orogenetischen Kräfte auf das die Höhle inneha
bende Gestcinsmassivum ausser acht und berück
sichtigt nicht einmal die Tatsache, dass die Bewe
gung auch in unseren Tagen fortdauert. Nach 
dem Verfasser wurde einst die Entwässerung des 
Hauptganges des Höhlensystems dadurch hervor
gerufen, dass sich das Massivum des Baradla- 
Plateaus in der Richtung nach Jósvafő erhob. 
Später erfolgte eine Bewegung in der entgegen
gesetzte Richtung: der Teil von Aggtelek wurde 
gehoben und das Plateau in der Richtung nach 
Jósvafő gesunken. Dadurch hat sich der Höhlen
bach in das Füllungsmaterial eingeschnitten und 
das sich in Entwicklung befindliche untere Höhlen
niveau kam immer mehr unter dem Karstwasser
niveau.

Im Gegensatz zur allgemeinen Ansicht ist der 
Verfasser der Meinung, dass die Erosionsbasis 
nicht absolut, sondern relativ gesunken ist, das heisst 
das Sinken war von geringerem Masse, als die auf
steigende Bewegung der Gebirgsmasse.

НЕСКОЛЬКО ПРОБЛЕМ ГЕНЕТИКИ 
AIT ГЕЛЕКСКОЙ ПЕЩЕРЫ 

БАРАДЛА
В оценке процессе развития аггтелекской пе

щеры Барадла господствующее созерцание в 
следствии движения Карпат предполагает ис
ключительное действие снижения базиса эрозии 
(долины Йошва и Бодва). Известное коренное 
русло большого размера системы пещеры чи
тают однозначно разрушенной пешеры и в то 
же время предполагают развитие одной перво
начально развитой нижней пешеры.

Эта теория оставляет без внимания действие 
упомянутых орогснетических сил на массив, 
скроюший пещеру и не имеет в виду и факт, что 
движение продолжается и в наши дни. По мне
нию автора обезводение коренного русла сис
темы пещеры давно вызвало то, что массив 
плоскогорья Барадла по направлению Йошвафё 
возвысился. Позже последовало движение 
встречного направления: часть у Аггтелека 
возвысилась и плоскогорье упало по направле
нию Йошвафё. Так пещерный ручей запилился 
в заполнение и нижний уровень пещеры, нача
тый развиваться, всё более попался под уровень 
карстовой воды.

Против общего взглядца автор имеет то мне
ние, что базис эрозии является не абсолютно, 
а релятивно сниженным, т.е. у него было сниже
ние меньшего размера, чем поднимающее дви
жение горного массива пещеры.

KELKAJ PROBLEMOJ PRI LA 
GENETIKO DE LA GROTO 
BARADLA CE AGGTELEK

La dominanta teorio pri la estigo de la groto 
Baradla hipotezas la ekskluzivan efikon de la sinko 
de la erozia bazo (Jósva kaj Bódva való) kaüzita 
de Ia movo de Karpatoj. La konatan cefan brakon 
de la grotaro ifi enklasigas en la grupon de la 
pereantaj grotoj kaj samtempe ili hipotezas cvoluon 
de embria suba groto.

Tiu hipotezo malatentas la efikon de la menciitaj 
orogenetikaj fortoj al al stonbloko enhavanta la 
groton, kaj la fakton, ke la movo ankaü nun daüras. 
Laü la aűtoro la cefan brakon de la grotaro senak- 
vigis la levigo de la bloko de la Baradla-altebenajo 
ce Jósvafő. Poste inversa movo sekvis: levigis la 
Aggteleka parto kaj mallcvigis la altebenajo cn la 
direkto de Jósvafő. Sekve la grota rivereto ensegis 
sin en la aluvion kaj pli kaj pli subakvigis la suba 
groto, kiu komencis evolui.

Kontraste al la generala opinio la aütoro opini- 
as, ke la eroziobazo sinkis ne absolute sed relative, 
do gia sinko estis malpli granda, ol la levigo de la 
montobloko de la groto.
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