Karszt és Barlang, 1997. évf 1-11. füzet, p. 55-60., Budapest

KONZEKVENCIABARLANGOK VULKÁNI KŐZETEKBEN

Eszterhás István

ÖSSZEFOGLALÁS
A konzekvenciabarlangok, mint a barlangok együk genotípusa 1991-ben lett megfogalmazva, ezért még
kevésbé vált ismertté. Ezek a barlangok az ember által készített „mesterséges üregek” (bányák, pincék, kaza
maták stb.) továbbfejlődésével, azaz természetes felszakadozásával, átrendeződésével keletkeztek. Az ember
üregképző tevékenysége során a kőzetekben feszültségek indikálódnak. Ezek a feszültségek aztán a természet
törvényei szerint feloldódnak és sok esetben barlangokat, ún. konzekvenciabarlangokat hagynak maguk után.
Kialakulásukhoz a feltételek akkor igazán jók, ha az egy'kori üregek felett rideg kőzetek vannak. A dolgozat 13
vulkanikus kőzetben alakult konzekvenciabarlangról tesz említést, de nyilvánvaló, hogy mind az üledékes,
mind a m etam orf kőzetekben is előfordulnak. Célunk az, hogy»minél több kutató figyelmét sikerüljön e jelen
ségek tanulmányozására fordítani.
A konzekvenciabarlangok fogalma
A barlangok az ember számára is járható termé
szetes üregek. Az ember készítette bányákat, pincé
ket, kazamatákat stb. mesterséges üregeknek nevez
zük.
De milyen kategóriába sorolhatók azok az üre
gek, amelyek a régi bányák, vagy egyéb mesterséges
üregek természetes felszakadása, átrendeződése után
keletkeztek?
E probléma megítélésében sokáig bizonytalan
ság volt. Az ilyen üregeket tárgyaló írások többsége
még napjainkban is többnyire kihagyja a genetikai
besorolás megjelölését. A magyarországi Vulkánszpeleológiai Kollektíva mintegy félezer nem
karsztos barlangról gyűjtött össze adatokat. Ezek
feldolgozását végezte a szerző és 1991-ben több
szpeleogenetikai probléma ismertetését adó érteke
zésében először fogalmazta meg a konzekvenciabarlangok genotípusát (ESZTERHÁS, 1991). Az
újonnan bevezetett barlangtípus megjelölését azóta
már több publikációban és nemzetközi szimpóziu
mon igyekeztem közzétenni (vö. irodalomjegyzék),
amit a jelenlévő szakközönség elfogadott. Az utóbbi
években pedig már több más kutató is ( BELLA,
1995; HOLÚBEK, 1995; PÁS, 1996) átvéve a fo
galmat, használta azt az üregek leíró elemzésénél. A

konzekvenciabarlang fogalmának bevezetése óta
még kevés idő telt el, így természetesen minden
érdekelthez nem jutott el a gondolat. Ezért is kívá
nom e fórumot is felhasználni a téma további elter
jesztéséhez.
Mit is jelöl ez a fogalom? Azt, hogy valódi bar
langokról van szó, mert természetes úton keletkeztek
a kőzetekben felgyülemlett feszültségek kiegyenlíté
sével. Az így képződött barlangok főleg a tektonikus
keletkezés formajegyeit viselik magukon. A „kon
zekvencia” szó viszont arra utal, hogy az ilyen genotípusú barlangok egy korábbi mesterséges üreg
felszakadásával öröklődtek át. Tehát, minden eset
ben magasabb szinten találhatók, mint az eredeti
mesterséges üreg volt.
E jelenségek előfordulnak a valódi barlangok
felszakadásával is, de ezeket „felszakadásos barlan
goknak”, vagy ,jam eo”-nak nevezzük. (Ez utóbbi
kifejezés a kanári-szigeteki guancsó nyelvből lett
átvéve.)
Az eredendően természetes barlangoktól meg
különböztetve, a „konzekvenciabarlangok” megjelö
lést csak a mesterséges üregek felszakadásos átren
deződésével keletkezett újabb, de már természetes
barlangokra használjuk.
A dolog természetéből adódóan ilyen kon
zekvenciabarlangok főként a régi bányavidékeken,

55

1

illetve a kazamatákkal behálózott régi városrésze
ken találhatók. Keletkezésükhöz a feltételek akkor
igazán jók, ha az egykori üregek felett rideg kőze
tek, úgymint bazalt, riolit, mészkő stb. vannak. E
kőzetek képesek megőrizni a tömegmozgással
másodlagosan keletkezett üregeket, a konzekven
ciabarlangokat.
A definíció megfogalmazásának újdonsága mi
att még kevés ilyen barlangról van konkrét isme
retünk, de abban biztosak vagyunk, hogy a Föld
számos vidékén vannak ilyen üregek a legkülön
bözőbb kőzetekben. Eddig, tudomásunk szerint
alaposabban csak Magyarország (ESZTERHÁS,
1995) és Hollandia (PÁS, 1996) területe lett ilyen
vonatkozásban megszondázva és elkezdődtek a
vizsgálatok Szlovákiában (HOLÚBEK, 1995). Sze
rencsés volna és bizonyosan több újdonságot hozna
a szpeleológián kívül a statika, minerológia, régé
szet stb. területén is, ha több tájon is beindulnának
az ilyen kutatások.
A következőkben csak a Kárpát-medencéből is
mert, vulkánikus kőzetekben képződött konzekven
ciabarlangokkal kívánok foglalkozni.

Hosszúság/mélység
Szilvás-kői-barlang

68,00/-13,50 m

Sárkánytorok-barlang

28,40/-14,00 m

Jansen-barlang

20,20/ -5,80 m

Kis Szilvás-kői-hasadék

12,40/-11,00 m

Vabot-barlang

8,00/ -4,70 m

A Szilvás-kő barlangjai
A Szilvás-kő (628 m) Észak-Magyarországon,
Salgótarján mellett levő bazalthegy. A nagyjából
80 m vastag pleisztocén korú bazaltréteg alatt
alsó miocén szedimentkőzetek (homokkő, márga,
kavics stb.) vannak, melyekbe két, 3-3,5 m
összvastagságú köszénréteg is települt. A maga
sabban levő 2,2 m-es szénpadot 1910-ig kibá
nyászták. A bányamunkák befejezése után a bá
nyatér beomlott és a felette levő bazaltréteg meg
süllyedt. A „M enzel-féle”, valamint a „Briggsféle” omlasztási képletek számításai szerint is
ez esetben 0,55 m-es süllyedést állapíthatunk
meg. A rés-szerü kürtő környékén nincs aláfejtés,
így ott nem is történt süllyedés. Emiatt a bazalt
réteg kénytelen volt „eltörni”. A hegy tetőrégiójában hosszú (350 m), párhuzamos, néhol
elágazó, mély hasadékrendszer keletkezett. A fel
színen tapasztalható nyílt hasadékok egykor „több
emelet m élységüek” voltak (DORNYAI, 1929).
Napjainkra ezek már erősen feltöltődtek, a leg
mélyebb rész is csak 14 m. A hasadékok teteje
több helyen nem nyílt szét, vagy a hasadékba
beszorult kőtömbök boltozták azt be és így bar
langokat alkotnak (.ESZTERHÁS, 1995). A vi
szonylag kis területen öt konzekvenciabarlangot
sikerült eddig találni:
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1. ábra. A Szilvás-kő szpeleogenetikai térképe
A legterjedelmesebb a Szilvás-kői-barlang
egy bejáratközeli omladéklabirintussal és egy
lejjebb levő, tágasabb (10x4><2 m) teremmel.
Mennyezetét és a barlangot tagoló szinteket ha
talmas megbillent bazalttömbök alkotják. A Sár
kánytorok-barlang két hasadék metszésénél ala
kult, X-alaprajzi formát mutató, mély, központi
részén nyitott szakadék. Klimatológiai érdekessé
ge, hogy 628 m magassági szinten, a közép
európai nyáron is található benne firnhó. A többi
szilvás-köi barlang már kisebb, kevésbé jelentős
üreg.

2. ábra. A Szilvás-kő földtani metszete
A Csák-kő barlangjai
A Csák-kő a Mátra-hegység déli részén, Gyön
gyössólymos mellett levő látványos miocén kori
riolittömb. A történelmi újkor első évszázadaiban az
apróhólyagos, szemcsés, kemény riolitot „in sitii”
módszerrel malomkő készítésére bányászták. Több
helyen a felszínen is látszanak a faragásnyomok. A
jó minőségű kőzetrészeket követve viszont néhány
helyen terjedelmes csarnokokat mélyítettek a sziklá
ba. Ezekben rontott, félig kifaragott malomkövek
figyelhetők meg a falban. A legnagyobb ilyen bá
nyacsarnok egyik felében a mennyezet napjainkra
már leszakadozott és gyakorlatilag két konzekven
ciabarlangot hagyott maga után:
Hosszúság/mélység
Csák-kői Nagy-barlang
Csák-kői-álbarlang

133,00/± 14,50 m
5,40/ +0,40 m

A Csák-kői Nagy-barlang egyik fele többnyire
őrzi még a bányacsarnok formáit. Itt csak kisebb
leszakadozásokból származó átrendeződés történt.

3. ábra. A Szilvás-kői-barlang — egy konzekvencia
barlang (hosszmetszet és alaprajz)
Az üreg másik fele már teljesen átalakult. Ez az ere
deti szinttől magasabbra került omladéklabirintus
lett. A Csák-kői-álbarlang a bányacsarnok előterébe
hullott nagyobb riolitdarabok alatt maradt üreg
(.ESZTERHÁS, 1995).
A Kecske-hegy barlangjai
Szlovákiában, a Selmeci-hegység nyugati részén
Geletnek (szlovákiai Hliník) közelében van a mio
cén kori riolitból álló Kecske-hegy. E hegy riolitját
szintén malomkő készítésre használták még száz
évvel ezelőtt is. Az egykori bányák gödrei, csarnokai
és tárói mára nagyobbrészt már felszakadtak, be
omlottak, átörökítve üregeiket a konzekvencia
barlangoknak. Egy 40x60 m-es területen négy bar
langot hagytak hátra:
Hosszúság/mélység
Velká jaskyha

5 8/-12 m

Ma Iá jaskyha

44/-5,5 m

Tmavá jaskyha

36/ -9 m

Rozsadlina na Kecke

2 9 /-2 8 m
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határolják, alját laza kőtömbök halmaza alkotja

5. ábra. Két konzekvenciabarlang (Malá és Tmavá
jasky na) egymás mellett a Kecske-hegyben
4. ábra. A Csák-kői Nagy-barlang egy malomkőbá
nya felszakadozásával képződött
A Velká jaskyna-t az átrendeződés egy omladékos átmenőbarlanggá alakította. Lejtős folyosójának
mennyezetét, alját és oldalfalait is nagyobb kő
tömbök alkotják. Hasonló jellegű a Malá és
Tmavá jaskyna is. A Rozsadlina na Kecke az egyko
ri tárókból átalakult felszakadásos rendszer. A táró
elágazási pontja fölött a felszakadás a felszínig
harapódzott és egy 28 m mély aknaszerű konzek
venciabarlangot alakított. A felszínen egész sor
berogyásos gödör jelzi a táró vonalát (HOLÚBEK,
1995).
Szórv ány előfordulások
A Bakony-hegység déli részén, Badacsonytomaj
mellett az 1950-es évekig jelentős bazalt-kőfejtő
működött. A felhagyott kőfejtő frontvonala lassan
omladozik, átrendeződik. Egy leszakadásos átren
deződés során alakult az egykori bányafalban:
A Badacsonyi bazaltbánya barlangja 2,90/+1,40 m.
Ez egy kicsiny fülke. Mennyezetét és oldalfalait
repedezett, de még el nem mozdult bazaltlapok
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A Duna nagy kanyarulatánál levő Visegrádi
hegységben, Szentendre város határában van
a már 20-25 éve felhagyott Dömör-kapui andezit
kőfejtő. Ezt is külszíni frontfejtéssel művelték,
de az alsó szinten egy tárószerü lőszerkamrát is
kialakítottak. Mára ez a táró már a konzekvencia
barlanggá való alakulás jeleit mutatja.
A Dömör-kapui-barlang 15,90/+3,80 m
Bejáratközeli része még m utatja a tárók
jellegzetes trapéz m etszetét, de a belső részének
a főtéje már leszakadt. A leszakadozást itt
a szivárgó víz és ennek telenkénti megfagyása
okozza. A leszakadt kődarabok miatt m egem el
kedett járószint és így az üreg távolabbi része
fokozatosan alacsonyabbá, majd járhatatlan rés
sé vált.
Következtetés
Tizenhárom konzekvenciabarlangról soroltam
fel több-kevesebb ismeretet. Ezek mindegyike régi
bányák, kőfejtők átrendeződésével alakult ki. Leg
többjük felszakadozással, kőzetszéthúzódással kép
ződött, de vannak omlásos eredetű üregek is. Min
degyik üreg befoglaló kőzete rideg (riolit, bazalt,
andezit).

6.

ábra. A Kárpát-medence ismert konzekvenciabarlangjai 1997-ben

Ezeket természetes barlangoknak kell tekinteni,
mert a kőzetben felgyülemlett feszültségek ki
egyenlítődésével alakultak. Az emberi tevékenység
csak a feszültség létrejöttét idézte elő. Utána már
minden a természet törvényeinek megfelelően
történt. Az így alakult üregek barlangként is „vi
selkednek”. Habitusuk, képződményeik, klímájuk,
élőviláguk stb. nem tér el lényegesen a hasonló
nagyságú és elhelyezkedésű egyéb barlangokétól.
Csak a vulkáni eredetű kőzetekben alakult kon
zekvenciabarlangokról szóltam — mert ezeket
ismerem jobban — , de nyilvánvaló, hogy ilyen
üregek mind az üledékes, mind a m etamorf kő
zetekben is kialakulhatnak.
A természet- és környezetvédelem az esetek
többségében nem terjed ki a régi bányák, kazama
ták, pincék védelmére, így az ezek továbbfej
lődésével keletkező konzekvenciabarlangok védel
me sem megnyugtató, sőt védettségük hátrányban
van az egyéb barlangokétól. E barlangtípust sokan
nem is tartják védelmet élvező természetes üreg
nek. Szükséges tehát tudatosítani, hogy a mestersé
ges üregek továbbfejlődésével keletkező konzek

venciabarlangokra is kiterjed a hatósági védelem.
Továbbá az omlások gyakoribb volta miatt na
gyobb gondot kellene fordítani a biztonságra is.
Gyakori károsító hatás a barlangok betömése
mind a bányavidékeken, mind a városok alatti üre
geknél. A települések közelében levő lezáratlan
üregekbe sokszor nem éppen természetkedvelő és
kulturált embercsoportok tartózkodnak több-keve
sebb ideig, és szemetelésükkel károsítják, graffitijeikkel elcsúfítják a barlangokat. Egyes esetekben az
ásványgyüjtőknek is „vadászterületet” jelentenek a
konzekvenciabarlangok.
Eszterhás István
8045 Isztimér.
Köztársaság út 157.
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CONSEQUENCE CAVES IN VOLCANIC
ROCKS
The so called “consequence cave” as a genotype
o f caves was introduced only in 1991 therefore have
nőt become well-known yet. These caves were
formed by further natural evolution — break-up and
mass displacement — of man-made hollows like
mines, cellars, casemates etc. During men's hollowmaking activity stress was arisen in rocks that then is
dissolved on its natural way leaving behind caves in
many cases, the mentioned “consequence” caves.
Conditions o f its forming are optimál where rigid
rocks are situated over the former artificial hollows.
This paper describes 13 consequence caves formed
in volcanic rocks bút it is piain that they can be
found alsó in sedimentary and metamorphous rocks.
Our aim is to make researchers pay more attention to
learing these phenomena.

