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NÉHÁNY SZÓ A PATAKBARLANGOKRÓL

Ezzel a tanulmánnyal ajelenidö és az eljövendő évtizedek magyar karszt- és barlangkutatóit szeretném 
köszönteni, az MKBT egyik közvetlen jogelődje: a Magyar Földrajzi Társaság 1955-ben megalakult

Karszt- és Barlangkutató Szakosztálya 45 éves évfordulóján!

Kutatásaim néhány tanulságát foglaltam össze 
rövid tézisekben. A karsztokon és azok barlang
jaiban életem során szerzett olyan tapasztalatok 
ezek, amelyek eddig még sohasem hagytak 
cserben, amikor velük a megfigyelt jelenségeket 
ellentmondásmentesen igyekeztem megérteni. 
Különös ösztönzést kaptam írásomhoz Dr. Szu- 
nyogh Gábor bányamérnök úrtól, aki kiváló bar
langtérképeivel rengeteget nyújtott a barlangtu
dománynak.

Talán lesznek olyan tanítványaim, akiknek 
munkáját segíthetem ismereteimmel. Akár úgy, 
hogy alkalmazzák, akár úgy, hogy vitatják azokat. 
Igazából az a fontos, hogy a figyelmük minden
képpen odairányuljon. Ennyit szeretnék csupán 
elérni.

I. A karszt felszínének és mélyének 
funkcionális egysége

Minden patakos karsztbarlang szerves része 
az őt magába foglaló tájnak. így az Aggteleki- 
karszt, a Mecsek, a Bükk vagy a Bakony stb. 
nagy barlangrendszerei is prototípusai azoknak a 
barlangrendszereknek, amelyek keletkezésükben, 
morfológiájukban és hidrológiai funkcionálásuk 
módjában környezetükből kiragadottan megért- 
hetetlenek. Azok közé a barlangrendszerek közé 
tartoznak, amelyek egyszerűen értelmezhetetle
nek a karsztos és a nemkarsztos kőzetekből fel
épült vízgyűjtő területük kőzettani, hidrológiai és 
barlanggenetikai szerepének alapos ismerete nél
kül. A Baradlába, a Béke-barlangba, a Szabadság
barlangba, a Vass Imre-barlangba, vagy az Aba- 
ligeti-, a Szuadó-völgyi-, de a Létrási-vizes-, a 
Pénz-pataki- stb. barlangokba is markánsan bele 
van rögzülve a hidrográfiailag hozzákapcsolódó 
táj minden földtörténeti eseményének szpeleo- 
genetikai következménye.

Bármennyire átfogó és sokszempontú tehát 
egy ilyen barlang belső üregeinek kartográfiai, 
morfológiai, geológiai stb. feldolgozása, mindez

csak részinformációkat nyújt a barlangnak, mint a 
karsztos táj funkcionális alkotójának megértésé
hez. A barlangok belső tereiben gyűjtött legkü
lönfélébb észleled adatok tudományos informá
ciótartalma emiatt csakis a karszttérség egészére 
vonatkozó egyéb információkkal való egybevetés 
révén -  a barlang és a felszín kölcsönös hatás- 
kapcsolatainak sokoldalú bemutatásával -  válhat 
teljessé.

A felszíni táj és a felszín alatti karsztképződ- 
mények egymásrautaltsági törvényszerűségei kö
zül alapvető fontosságúnak tartom azt a konok 
axiómát, amely szerint ponor nélkül nincsen tágas 
barlangrendszer. De természetesen ide kapcso
lódik a következő konok axióma is: minden 
ponornak van nemkarsztos vízgyűjtője -  még
pedig vagy a karszton kívül eső térségekben, vagy 
pedig a karsztkőzetet eltakaró vízzáró fedőkőzetek 
felszínén.

2. A barlangfolyosók öblösségének kérdése

Kutatási eredményeim szerint a nedves tró
pusi, vagy a mérsékelt égövi bioaktív talajréteggel 
fedett mészköves vízgyűjtőfelszínekről származó, 
és a felszín alá a kőzet repedéshálózatán keresztül 
alászivárgott (többnyire mésztelített) karsztvíz 
kőzetoldó munkájának -  ritka kivételektől elte
kintve -  nincs számottevő szerepe a nagy patak
barlangrendszerek üreghálózatának létrehozásá
ban. A mészkőkarsztok nagy átmenő patakbar
langjainak elsődleges üregparamétereit -  elsősor
ban folyosószélességét -  a normális folyóvízi eró
zió szabja meg oly módon, hogy a vízmosta me
derág alagútszélessége a barlang nemkarsztos 
(karszton kívül eső) vízgyűjtőterületeiről szár
mazó -  és a felszín alá a nyílttorkú ponorokon át 
beömlő -  árvizek maximális vízhozam bőségével 
arányos.

Jól számszerűsíthető összefüggés van a bar
langi vízfolyások eróziós dinamizmusát megsza
bó nemkarsztos vízgyűjtőfelszínek kiterjedése
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(nagysága), és az azokhoz kapcsolódó vízlevezető 
barlangágak folyosószélessége között. Ezt a kap
csolatot "a barlangöblösség területmegfelelési 
törvénye"-ként nevesítettem.

A területmegfelelési törvény kimondja, hogy 
ha valamely eróziós úton kialakult barlangág 
utólagos beszakadással vagy omlással nem de
formálódott folyosószakaszainak mm-ben kife
jezett átlagszélességét elosztjuk az ághoz tartozó 
nemkarsztos térszínű felszíni vízgyűjtő terület 
négyzetmétereinek számával, a mm törtrészeiben 
kifejezve megkapjuk az egy m2 vízgyűjtőre eső 
barlangszélesség átlagértékét. Ennek a jelző
számnak -  ha az összehasonlított barlangfolyosók 
anyakőzete és a nemkarsztos vízgyűjtő területek 
kőzettani felépítése azonos, sőt a vízgyűjtő lejtők 
reliefenergiája is egymáshoz hasonló -  az azonos 
időszakban és azonos klímafeltételek között fe jlő 
dött legkülönbözőbb barlangágak és vízgyűjtő tér
ségek összevetésében közel azonosnak kell lennie.

3. A kőzetrések szerepe az eróziós barlang
folyosók kialakulásában

A karsztbarlangok üreghálózatának alap
rajzát és térbeli elrendeződését a kőzet tektonikus 
vagy áltektonikus törésrendszere (vetők, elválásra 
hajlamos rétegsíkok, diagenetikus repedésirá
nyok stb.) az üregkialakulás kezdeti szakaszában 
minden esetben nagymértékben meghatározza. A 
karsztosodó mészkőtömegek belsejének embrio
nális vízcsatornái szigorúan a kőzet réshálózatát 
követve fejlődnek ki. A legtöbb vizet elvezetni 
képes résrendszerek később a többiek rovására 
egyre jobban kiöblösödnek, s ettől kezdve ma
gukhoz láncolják, centralizálják a szőkébb -  tehát 
nagyobb faltapadási ellenállású -  rések vízszállí
tását.

A fő vízszállító kavemáknak a kőzethézagok 
irányaitól megszabott iránytartási konzervati
vizmusa ezután már attól függ, hogy a továb
biakban miként alakul a karsztban mozgó vizek 
hordalékszállítása és milyen a szilárd hordalék
szemcsék koptató munkájának eróziós hatásfoka.

A szilárd hordalékot nem szállító karsztos 
vízfolyások elsősorban a mészkőfalak oldásával 
(korrózióval, keveredési korrózióval) tágítják a 
járataikat. Üregbővülésük dinamikája tehát a 
mészkő szénsavas oldódási folyamatainak nagy
ságától, a karsztvizek maradék agresszivitásának 
mértékétől függ.

Az ilyen barlangok alaprajza még az üreg
fejlődés késői, érett állapotában is sokkal sarko-

sabb, szögletesebb, a járatok egyes szakaszai ki
fejezetten a kőzet szerkezeti irányait követik. Sok 
helyen a kőzettörések síkjai, vagy a kőzetrétegek 
egyenes lapjai alkotják a barlangüreg oldalfalait. 
Ritkák a kerek szelvényformák és a többszörösen 
görbült falfelületek. Morfológiájukat tehát uralják 
a tektonikus preformáció bélyegei. A barlangi pa
taknak számottevő szilárd hordaléka nincs, ezért 
az üregben nem képződnek hordalék-torlaszok, és 
hiányzik a meanderező mederfejlődés valamennyi 
jellegzetessége. Az Aggteleki-karszton a Kossuth- 
barlang tekintendő a főleg korróziós üreggene- 
tikájú barlangok prototípusának, mert ennek az 
üregrendszemek gyakorlatilag nincs nemkarsztos 
felszíni vízgyűjtő területe.

A fentiekkel ellentétben a legalább időlege
sen szilárd hordalékokat is szállító barlangi víz
folyások karsztkavemáinak fejlődését az jellem 
zi, hogy egyre jobban elhomályosul üregháló
zatuk alaprajzában a tektonikus preformáció. A 
barlangalagutak utólagos kőzetomlásokkal nem 
deformált szelvénykarakterei, a folyosók hurok- 
kanyarulatszerű ívelései, a hordaléktorlatok fel- 
halmozódási helyei, az oldalfalak alámosásai 
(sziklapadmalyok, színlővájulatok és a sodorvo-

Kossuth-barlang (Egri Csaba felvétele)
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nal vándorlásainak egyéb félreismerhetetlen bé
lyegei) mindenütt a medret vájó folyóvizek mean- 
derezése jól ismert hidrodinamikai törvényszerű
ségeinek felelnek meg. Az üregfejlődés korai 
fázisában még uralkodóan érvényesülő tektonikai 
irányítottság barlangalaprajzi ismérveit korunkra 
már vagy teljesen megszüntették, vagy legalábbis 
erősen elhomályosították a meanderezve kanyar
gó mederfejlődés morfológiai bélyegei. Sokfelé 
előfordul, hogy egy függőleges síkú barlang
szelvény különböző szintjeit kivájó különböző 
korú pataknemzedékek mederkanyarulatai ugyan
abban a barlangszakaszban is eltérően, azaz egy
máshoz képest eltolódott tengelyvonallal ívelnek,

Hazánk nagy patakos karsztbarlangjaiban a 
Jósva-völgytől délre emelkedő mészkőtérség pa
takos barlangjárataiban (Baradla, Béke-barlang, 
Égerszögi-barlang, Dancza-barlang, Abaligeti- 
barlang stb.) szembeszökően látható, hogy e bar
langhálózatok alaprajzában a mederben áramló 
lineáris vízfolyások hordalékeróziós mederfej
lesztő mechanizmusának eredményei jutottak 
egyre meghatározóbb szerephez. Vagyis a tek
tonikus és egyéb rejtett elválási kőzetsíkok járat
irányt determináló szerepe csakis az üregfejlődés 
korai stádiumában -  valószínűleg még az össze
függő patakmedrek kialakulása előtt -  volt első
rangú barlanggenetikai tényező. Ezen a tényen 
mit sem változtat az a körülmény, hogy a sza
bályos körívekből álló meanderkanyarulatok fö
lötti barlangfőtéhen helyenként még most is kiraj
zolódnak az egyenes szakaszokból és sarkos 
irányváltozásokból álló embrionális járatrendsze
rek éles szögletei.

4. A barlangi teraszok kérdései

Barlangi teraszoknak azokat az egymással 
párhuzamosan kifejlődött párkánysíkszerű színlő- 
ket nevezzük, amelyek egyes barlangok oldal
falain különböző szelvénymagasságokban helyez
kednek el. Olykor egy barlangrendszer különböző 
szintű (és korú) teraszai a karsztcsatoma egy
mástól elkülönült nyomvonalú szakaszaiban is 
folyamatosan követhetők.

Megjegyzem, hogy főként a hosszan stagnáló 
állóvizű vagy a termálvizes barlangjáratokban le
hetnek tisztán kőzetkioldásos (korróziós) eredetű 
színlők, sőt sok barlangban mészakkumulációs 
színlők is léteznek (pl. cseppkőgallérok, bocs- 
koros cseppkövek, egyes függő mésztufagátak 
stb.), a hidegvizű patakos karsztbarlangok jelleg
zetes könyvtárpolcszerű teraszainak létrehozá

sában azonban a földalatti üregrendszer gyors
mozgású folyóvizek sodorerejének van megha
tározó szerepe.

A patakos barlangjáratokban kitűnően meg 
lehet különböztetni a barlangi teraszok két fő 
típusát, a sziklateraszt és a hordalékteraszt. A  
sziklateraszokat más megnevezéssel eróziós te
raszoknak mondhatjuk, míg a hordalékteraszokat 
akkumulációs teraszoknak is nevezhetjük. Gya
kori a két terasztípus együttes (komplex) előfor
dulása, ilyenkor a hordalékterasz üledékeinek 
alapját sziklaterasz képezi, de a terasz morfológiai 
jellegzetességeiben a rátelepült kavics- vagy 
iszaphordalék (esetleg cseppkőbekérgeződés) sa
játos formai bélyegei válnak uralkodókká.

Kialakulásuk módját tekintve is megkü
lönböztethetünk két jellegzetes patakbarlangi 
terasztípust. Ezek:

1. a tükörképi vagy vízhozambőségi teraszok,
2. a szinteltolódásos vagy meanderteraszok.
Tükörképi teraszokról akkor beszélünk, ha

egy barlangfolyosó egymással szembenéző olda
lainak párkánysíkjai pontosan azonos magas
ságokban, tehát egymással tükörképi helyzetben 
vannak. Ilyenkor a barlangterasz polcszerü kiszö- 
gelléseivel megegyező szintmagasságban az át
ellenes barlangfalon is teraszkiszögellés figyel
hető meg. A jelenségnek a hatására a barlang
folyosó szelvényében összeszűkülések (”befű- 
ződések"), majd kitágulások („kiöblösödések") 
mutatkoznak, váltakozóan az egymás feletti 
szintekben.

A leírt tünetek egyértelműen azt bizonyítják, 
hogy a tükörképi teraszok kialakításának fő oka a 
barlangképző vízfolyás eróziós hatásfokának 
időnkénti módosulása, hiszen -  láttuk -  egy eró
ziós barlang folyosószélessége mindenkor egye
nesen arányos a nemkarsztos vízgyűjtő terüle
tének kiterjedésével, illetve az onnan lefolyó 
árvízi vízhozamok nagyságrendjével. Minthogy 
pedig egy adott barlang nemkarsztos vízgyűjtő 
területének gyakori nagyságrendi megváltozá
sairól szó sem lehet, a barlangi patak eróziós 
dinamikájának megváltozásait a legtöbb szerző 
éghajlatmódosulások hatásaira vezeti vissza a 
szakirodalomban. Ilyen meggondolásból a tükör
képi teraszokat klimatikus teraszokként értel
mezik.

Anélkül, hogy az időszakonkénti klímaválto
zások lehetőségét és annak barlanggenetikai kiha
tásait kétleném, mégis emlékeztetnem kell rá, 
hogy vizsgálataim során eddig sehol sem sikerült 
találnom olyan barlangi belső sziklateraszokat,
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amelyek bizonyíthatóan klímaváltozásokat tük
röznek. Talán semmi sem érzékelteti ezt meg
győzőbben, mint az a tény, hogy egyugyanazon 
barlangrendszeren belül sem párhuzamosíthatók a 
különböző víznyelők által táplált szomszédos 
barlangágak tükörképi teraszai egymással. Külö
nösen látványos a teraszok számbeli, helyzetbeli 
és kifejlődési aránybeli aritmitása két barlangág 
egybetorkollásánál, ahol pedig -  ha e formák 
valóban klímagenetikus teraszok lennének -  
minden esetben vájatnak vájulattal, párkánynak 
párkánnyal kellene összefutnia. De ez a valóság
ban szinte sohasem fordul elő.

Viszonylag kevés helyen a patakbarlan
gokban is kimutathatók olyan korróziós vagy 
eróziós tükörképi színlők, amelyek a helyi 
karsztvízszint emelkedésének vagy süllyedésének 
köszönhetik létrejöttüket. Kutatásaim során mégis 
arra az eredményre jutottam, hogy a patak
barlangok legtöbb tükörképi terasza az egyes 
barlangágakat tápláló víznyelők időnkénti eldugu
lásaival, majd újbóli kimosódásaival, nyitottabbá 
válásával kapcsolatos jelenség. A könnyen be
következő időnkénti ponoreldugulások idősza
kában ugyanis széthúzódik, meghosszabbodik az 
áradmányvizek föld alá történő beömlésének az 
időtartama, minthogy az elszűkült nyelőtorkok 
kiegyenlítik (ellaposítják) az általuk táplált bar
langi vízfolyás hozamgörbéit: kvázi "lemetszik" a 
kiugró vízhozamcsúcsokat. Az ilyenkor képződő 
mederszelvény tehát viszonylag keskeny marad. 
Amikor azonban megszűnik a ponor eldugulása 
és emiatt a külső nemkarsztos vízgyűjtőről le
folyó torrens áradmányvizek késleltetés és hor
dalékkiszűrés nélkül ömlenek be a barlangjárat
ba, a kimosódó folyosószelvény szélessége is 
nagyobb lesz a ponordugulásos bevágódási fázis
ban keletkezett folyosószint szélességéhez képest.

Magyarország patakbarlangjaiban rengeteg, 
különböző szintmagasságokban kifejlődött terasz 
található, amelyek eddigi megfigyeléseim szerint 
többségükben ilyen ponordugulásos helyi tera
szok, nem pedig az egész barlangrendszert egy
ségesen jellemző ún. klimatikus átmenő teraszok. 
Ez a megállapítás mind a sziklateraszokra, mind 
pedig a hordalékteraszokra vonatkozik.

Előfordulnak azonban patakbarlangjainkban 
nagy számmal meanderteraszok is, amelyeknek 
mind a keletkezése, mind pedig a morfológiai 
megjelenése alapvetően különbözik a teraszkép
ződés eddig tárgyalt módjaitól.

Meanderteraszokxiák azokat a lokális pár
kánysíkokat nevezzük, amelyeket a változékony

energetikai mérlegű középszakasz jellegű barlangi 
vízfolyások laterális eróziója hoz létre azáltal, 
hogy a patak sodorvonala oldalirányban eltolódik 
a meder tengelyvonalától, s emiatt a vízfolyás 
részaránytalan keresztmetszetű mederágyat koptat 
ki magának. Ez a jelenség azokon a helyeken 
fejlődik ki, ahol a barlangfolyosó iránya meg
változik. A kanyarulat külső oldalán ugyanis 
megnő a vízfolyás sebessége, és így felfokozódik 
oldalirányú medervájó hatékonysága, miközben a 
kanyarulat belső oldalán a patak energiahiányossá 
válik, folyássebessége lelassul, eróziójának mér
téke ezért itt erősen lecsökken. Ezek az aszim
metrikusnak is nevezhető teraszok igen gyakran 
félteraszként jelennek meg, vagyis tükörképi pár
juk teljesen hiányozhat a barlangfolyosó átelle
nes faláról. Hasonló szinlőaritmiák természetesen 
sohasem fordulhatnak elő a korróziós genetikájú, 
például a hévforrásos barlangjáratokban.

A kezdeti mederirányváltozásokból fejlődő 
meanderívek idővel oldalra és a folyásirányba 
annyira kiszélesedhetnek, hogy akár az egész bar
langjárat alaprajzát egymásba kapcsolódó hurok
kanyarulatok láncolatává fejleszthetik.

A folyton mélyebbre fűrészelödő barlang
meder sodorvonala idővel megváltoztatja helyét, 
hiszen maga a laterálisán eltolódó mederágy mó
dosuló alaprajza is erre kényszeríti. így aztán 
mélyebb szelvényszinteken újabb partfal alá- 
mosások és hordaléktorlaszok fejlődnek ki, ami 
végülis azt eredményezi, hogy a barlangszelvény 
különböző magasságaiban kialakult meanderek 
nem követik egymás ámyékvetületét, hanem 
egymáshoz képest különböző mértékben eltoló
dott futásrajzolatúakká válhatnak. Az üregkép
ződés mechanizmusa az ilyen barlangszakaszok
ban teljesen megegyezik a laterális erózióval 
meanderező középszakaszú felszíni vízfolyások 
völgyfejlesztő mechanizmusával. Vagyis a bar
langfolyosó meanderezése ugyanúgy, mint az 
egymás feletti meanderteraszoknak az árnyék
fedésből való kilépései, a mederben áramló víz 
sodorvonal vándorlásainak és a víz által szállított 
szilárd hordalékok mozgástörvényeinek a termé
szetes következményei!

A meanderteraszok könnyen megkülönböz
tethetők a vízhozambőség teraszoktól, mert a 
barlangfolyosó két egymással szembenéző ol
dalfalának párkánysíkjai és kiszögellései a mean- 
derteraszoknál sohasem tükörképei egymásnak, 
hanem mindig megegyező hajlásúak, ún. vá l
tóteraszok. Más szóval ez azt jelenti, hogy a 
meanderteraszoknál a barlangoldal kiszögellé-
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sével (pozitív domborulatával) szemben a túlsó 
barlangoldalon mindig bemélyülést (negatív öb- 
lözetet) találunk.

5. A teraszok és a mennyezeti medrek korának 
problémái

Az egyes teraszok keletkezési sorrendjének és 
korának kérdése eléggé bonyolult lehet az eróziós 
patakbarlangokban. Az a kézenfekvő szabály 
ugyanis, hogy az idősebb teraszok vannak a 
járatszelvények felsőbb szintjeiben, a fiatalabbak 
pedig ezek alatt helyezkednek el, gyakran nem 
igazolódik be a valóságban. A Domica-bar- 
langban és a Béke-barlangban, de több más üreg
rendszerünkben is kimutathattam azt a furcsa je 
lenséget, amelyet jobb híján barlangi teraszin
verziónak neveztem el, s ami a különböző ke
letkezési korú teraszok normális sorrendjének 
felcserélődését vagy teljes összekeveredését je 
lenti. Inverziós esetben tehát az idősebb kelet
kezésű teraszok kerülhetnek mélyebb szinthely
zetbe (sőt helyenként akár a jelenkori patakhorda-

Béke-barlang (Egri Csaba felvétele)

lék szintek alá is temetődhetnekl), míg a fiatal 
teraszok az idősebbek fölött, akár a járatfőte 
közelében is megjelenhetnek.

Ilyen szempontból eleve gyanúsaknak kell 
tekintenünk azokat a sík tetejű barlangszaka
szokat, amelyeknek a "plafonján" jól látható szé
les patakeróziós mennyezeti medrek kanya-rog- 
nak. Ha e főtemeanderek kanyarulatátmérői na
gyobbak, mint ugyanabban a járatszakaszban a 
recens fejlődésű meanderek kanyarulatátmérői, 
egészen biztosra vehetjük a teraszinverziót. A 
meanderek kanyarulatátmérői ugyanis minden 
esetben egyenes arányúan függenek  a medret ero
dáló vízfolyás mérvadó hozambőségeitől, illetve 
ami ezt egy adott karsztban meghatározza: a já 
rathoz tartozó izokron nemkarsztos vízgyűjtőfel
szín kiterjedésének nagyságától. A ponorok nem
karsztos vízgyűjtő területei azonban -  a víznyelős 
vakvölgyek folyamatos hátravágódó eróziójának 
következményeként -  általában növekedni szok
tak egy barlanghálózat kialakulásának idősza
kában. Vagyis a normális, a természetes fejlődési 
állapot az, hogy a magasabb helyzetű barlangi 
meanderek rövidebb kanyarulatsugarúak, mint az 
alacsonyabb helyzetűek.

Mind a normális, mind az inverz meander- 
egymásraépülésekre rengeteg iskolapélda talál
ható a Béke-barlang Felfedező-ágában.

6. Kőhidakkal, álfenékkel megosztott 
folyosószakaszok

Az a véleményem, hogy itt két alapvetően 
különböző képződésmechanizmusú jelenségcso
portról van szó. Egészen más módon keletkeztek 
ugyanis a szál sziklás fenekű felsőbb járatok és 
kőhidak, mint a mésztufával vagy egyéb mész
kiválással összecementált kavics- (esetleg omla- 
dék) anyagú hidak és álfenekes felsőbb járat
szakaszok.

A szálsziklából álló kőhidak keletkezése 
analóg az eróziós szifonok képződésével, vagyis a 
barlangi patak itt úgy hagyta el a korábbi 
sziklaágyát, hogy a víz a medertalp alatt újabb, 
mélyebb helyzetű medret mosott ki magának. 
Ettől kezdve a medermélyülés ebben az alsóbb 
szintben folytatódott tovább.

Ilyen "mederelhagyásos járattalp alá- és át
vágásokra" sok példát láthatunk a meanderezve 
kanyargó járatszakaszokban, aholis a hurokka
nyar nyakának az átréselődése a barlangképző 
eróziós folyamat természetes része. A szifonke
rülő felső ág a korábbi útja a patakmedernek, a
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szifon (tehát az alsó, rendszerint rövidebb járat) 
pedig a patak újabb útvonala.

Ritkán azonban az egyenes folyosósza
kaszokban is előfordulhatnak sziklafenékkel két 
szintre választott járatok. Elsősorban ott, ahol a 
kőzet réteglapsíkjai közel párhuzamosak a szik
lameder fenekével. Az ilyen helyeken ugyanis a 
mészkő réteghézagai között viszonylag könnyen 
kimosódhatnak "medertalpalatti bújtatott vízszö
kési pályák". Ezek aztán később igazi, klasszikus 
kőhidas barlangmedrekké mélyülnek, mint ami
lyeneket hazánkban elsősorban a Béke-barlang 
alsó szakaszából ismerünk.

Némelyik eróziós barlangban tetemes hosz- 
szúságú sziklatalpas szifonkerülő inaktív felső 
járatok, következésképpen nagyon hosszú ala
csony szifonfolyosók is találhatók. Az Agg- 
teleki-karszt barlangjaiban eklatáns példa erre a 
Styx közel 600 m hosszúságú szifonfolyosójának 
és az ún. Száraz-Domica-ágnak (valójában inak
tívvá vált régi Styx-medemek) a kapcsolata, vagy 
akár a baradlai Vaskapu-szorost követő alacsony 
mederágy és a felette húzódó -  részben beomlott 
-  tágas felső járat. De ugyanilyen genetikai pár
huzam van a baradlai Nehéz-út (mint szifonjárat), 
és a Münnich-út-Libanon-csamoka felső száraz 
szakaszok (mint szifonkerülő ősi mederszaka
szok) között is.

Egészen más keletkezésűek az összece- 
mentált kavicsból vagy mésztufából álló akkumu
lációs kőhidak és álfenekek. Létrejöttük annak 
köszönhető, hogy a vastagon felhalmozódó hor- 
dalékfeltöltésekben vagy azok alatt mindig lehet 
vízmozgás. Ezek az üledékek ugyanis elég laza 
szerkezetűek ahhoz, hogy permeábilis kőzetössz- 
letekként viselkedjenek.

Minél magasabbra töltődött fel valahol egy 
barlangszakasz, vagyis minél vastagabb benne a 
vízátbocsájtó üledék, és minél nagyobb szint
különbségű mederlépcsők fejlődtek ki benne (pl. 
a gyorsan növekvő mésztufagátak visszaduzzasz- 
tásai miatt, annál több víz tevődik át a patak
mederből az alatta fekvő medertalp alatti felsan- 
kolódott szelvénybe. Ez helyenként a patak 
mederbeli vízhozamának jelentős csökkenésére, 
vagy esetenkénti teljes elapadására is vezethet.

Nemritkán az ilyen "padló alatti vízfolyások" 
táplálják a nagyobb mésztufagátak alatti kisebb- 
nagyobb barlangi karsztforrásokat, amelyek a 
barlangi patakéval közel megegyező vízkémiai 
összetételt mutatnak.

A medertalp alatti laza hordalékban már a 
hidrosztatikai nyomás is tényezővé válhat, itt te

hát felléphet a nyomáskorrózió. De a medertalp 
alatt lassan kifejlődő sodorerózió hatására is a 
mederüledék víznyelőkapacitása idővel annyira 
megnövekedhet, hogy a feltöltődés belsejében, 
(főként annak alján) önálló vízvezető csatorna 
mosódhat ki. Ezután már nagyon hamar be
következik a patak teljes vízhozamának, sőt az 
árvízi hozamoknak is az új és mélyebb szintű 
mederbe való átterelődése. És ezzel már ki is 
alakult az akkumulációs kőhíd, illetve az akku
mulációs álfenék, s felette az inaktív felső bar
langjárat.

7. Örvényeróziós gömbüstök és vakkürtők

A barlangmennyezetben többfelé előforduló 
gömbüstök és felül félgömbszerű kupolában 
végződő vakkürtők keletkezésmódjáról a szak- 
irodalomban meglehetősen eltérő felfogásmó
dokkal lehet találkozni. A gömbüstök képző
désének kérdése talán a legtöbbet vitatott prob
léma mindmáig a szpeleogenetikában. A magya
rázatok egymásnak ellentmondó sokrétűsége ter
mészetesen értelmezési bizonytalanságokat takar, 
amin nem nagyon kell csodálkozni. E bizony
talanságok szükségszerűen következnek abból a 
körülményből, hogy keletkezés közben még soha 
senki sem tudott ilyen üregesedési folyamatot 
megfigyelni. A tárgyalt formák ugyanis leginkább 
csak az erős turbulenciával áramló vízzel meny- 
nyezetig kitöltött barlangszakaszokban képződ
hetnek, amelyekhez megfigyelési céllal képtelen 
az ember az aktív exkavációs periódusokban hoz
záférni.

Másrészt az is bonyolítja a problémakört, 
hogy a valóságban több olyan természeti ható
folyamat létezik, amelyek egymástól egészen kü
lönböző módokon hatnak, ám mégis azonos meg
jelenésű végterméket produkálnak. A  barlangi 
gömbüst is ebbe a kategóriába tartozó morfológiai 
kategória. így aztán azoknak, akik már csak a 
végterméket tudják megfigyelni, csakugyan bő
séggel lehet vitatkozniok azon, hogy hát akkor 
hogyan keletkezhetett?

Mindenekelőtt abból kell kiindulnunk, hogy a 
karsztok belsejében bőven vannak tisztán evor- 
ziós kőzetüstök, de ugyanakkor léteznek olyanok 
is, amelyeket egyértelműen a korrózió, azaz a víz 
kőzetfeloldó munkája hozott létre. Ám még a 
korróziós képződésü kőzetüstöknek is több fajtája 
ismeretes.

Legelőször is különbséget kell tenni (bár 
újabban ezt sokan kétségbe vonják) a mélyből fel
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áramló hidrotermális oldatok és a beszivárgott 
csapadékból táplálkozó vadózus vizek üreget ki
oldó mechanizmusai között. A vadózus víz 
ugyanis lényegében csak hidrokarbonátos mész
kőoldást végez, amelynek hatótényezői a mészkő, 
a víz és a szén-dioxid, illetve az ezek egymás- 
rahatási mértékét szabályozó hőmérsékleti, nyo
mási, koncentráció-fokbeli stb. fizikai környezeti 
paraméterek. A  hidroterma viszont ezek mellett a 
faktorok mellett egyéb oldásszabályozó hatóté
nyezőkkel is rendelkezhet, mégpedig nemritkán 
domináns arányokban. A Dunántúli-középhegy
ség neogén hévizei például szabad kénsavat is 
tartalmaztak, ami sajátos hatásmechanizmussal 
vette ki részét a korróziós üregek kialakításában. 
(Például oly módon, hogy a mészkőből gipsz 
keletkezett, ami aztán oldatban könnyen eltávo
zott. A Sátorkő-pusztai-barlang esetében a gömb
üstök képződésének másik tényezője az volt, 
hogy a kénsavas oldatok bizonyos mélységig be- 
leitatódtak (infdtrálódtak) a kőzet szövetébe, 
majd az ott képződő hintett anhidrit- és gipsz- 
kristályok a felület alatt több cm mélységig szét
feszítették, elporlasztották a kőzetfal anyagát.)

A hidegvizű patakos karsztbarlangoknál e 
formakincs kialakításában a vízzel való teljes ki- 
töltöttség és az áramló víz belső turbulenciáinak 
hidrodinamikailag jól modellezhető erőtér törvé
nyei játsszák a meghatározó szerepet. Emellett a 
fővonal mellett az üreggenetikai folyamatnak már 
csak másodrendű részkérdése, hogy a vízturbu
lencia korrózióval, vagy pedig finom hordalék
szemcsék csiszoló eróziójával (esetleg mind
kettővel együttesen) fejti-e ki az üregkialakító ha
tását. A hévforrásos barlangokban nyilvánvalóan 
a k o r r ó z ió , a lebegtetett finomszemű hordalékot 
is szállító patakbarlangokban pedig a k o r r ó z ió  
(erózió) kerül inkább előtérbe.

Magától értetődő az is, hogy a gömbüstök és 
félgömbszerű kupolájú vakkürtők (összetett 
gömbüstök) képződése a patakbarlangok fejlő
désének korai szakaszához kapcsolódik, amikor a 
barlangi vízfolyás még mennyezetig kitölti a 
teljes járatszelvényt, sőt amikor áradások idő
szakában ezekben a szelvényekben az áramló víz
nek nemcsak a sebessége, de a nyomása is je
lentősen megnövekedik. A nyomásnövekedés a 
szűkületeknek és a sziklaomladékok visszaduz- 
zasztó hatásának köszönhető a leggyakrabban. 
Nagy árvizek alkalmával több baros víznyomás
különbségek (több tízméteres szintkülönbségű 
visszaduzzasztások) is létrejöhetnek a patakbar
langokban. Nem kizárt, hogy a rendkívül sebes

áramlású nyomás alatti szakaszokban még kavi- 
táció is fellép, de ez utóbbinak nincs még bi
zonyítva a szerepe a gömbüstök és gömbkupolás 
vakkürtők képződésében.

Mivel a hazai barlangtani szakirodalomban 
újabban mind többen megpróbálják a keveredési 
korrózióra visszavezetni e formakincs kialakí
tását, hangsúlyoznom kell, hogy empirikusan nem 
igazolható magyarázat a patakbarlangos gömb
üstök és gömb fülkék keveredési korróziós kelet
kezése. Sehol sem mutathatók ki ugyanis érdem
leges víztömegű összefolyások (keveredések) a 
gömbüstök és gömbfűlkék előfordulásának he
lyein. Még ha fakadna is valahol vízforrás a 
gömbüstök és kupolás vakkürtők kőzetrepe
déseiből, ennek vízhozama elenyészően kicsi len
ne a vele keveredésbe kerülő patakvízéhez ké
pest. Márpedig a keveredési korrózió kialakulá
sának és hatékonyságának alapfeltétele az össze
mérhető mennyiségű víztömegek elegyedése.

8. Sakktáblaszerű kazettás mennyezet

A patakbarlangokban több helyen megtalál
hatók azok az érdekes mennyezeti mikroformák, 
amelyek révén a barlangtető olyanná válik, mint
ha mészkőkockákból lenne összerakva. Az ilyen 
kazettás mennyezet megfigyeléseim szerint ott 
fordul elő, ahol a kőzetet egymással párhuzamos 
és arra merőleges irányú, közel függőleges síkú -  
valamilyen "cementáló habarcsanyaggal" már a 
barlangképződés időszaka előtt kitöltődött -  ős
karsztos hasadékok sűrűn harántolják.

A hasadékkitöltő anyag általában agyag, 
amely ugyan a vízben nem oldódik, de a hor
dalékerózió koptató hatásának jóval kevéssé tud 
ellenállni a mészkőnél, s így szelektív mértékű 
kőzetlepusztulást okoz: a mészkőhézagok bizo
nyos mélységig kitisztulnak, belőlük az össze- 
cementáló kötőanyag kimosódik. Minthogy az 
őskarsztos hasadékok mentén a mészkő már eleve 
kőzetblokkokra volt tagolódva, a föld alatt áramló 
vízfolyás eróziója csupán kipreparálta, s ezáltal 
mintegy kihangsúlyozta az egyes mészkőblok
kokat. Kvázi "kikaparta a maltert a ház téglái 
közül."

Itt ugyanaz a folyamat ment végbe, mint ami 
az abráziós sziklás tengerpartokon világszerte jól 
megfigyelhető: a hullámerózió kopásellenállóké
pességük szerinti rétegekre bontja szét az üledé
kes kőzeteket.

A kazettás barlangmennyezet morfológiai bé
lyegei csakugyan emlékeztetnek az ún. "abráziós
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parti karrok" kőzetletarolódási formakincsére. A 
"főtekarr" elnevezést és a "mennyezeti oldás

form ák"  kifejezés használatát mégsem tartom sze
rencsésnek, legalábbis ha törekedni akarunk szak- 
kifejezéseink értelemszerű pontos használatára. A 
barlangtető kazettái ugyanis nem oldódási fo r 
mák, hanem az inhomogén szerkezetű mészkő 
szelektív fokú lepusztulásmenetének sajátosságai. 
(Ugyanúgy, mint ahogy a hullámveréses parti 
övezet abráziós kanjai sem valódi karrok.)

A barlangtető kőzetének sakktáblaszerű felü
leti széttagolódása önmagában hordja keletke
zésének bizonyítékát, vagyis azt, hogy e forma
kincset nem a kőzet oldódása hozta létre. Hiszen 
ha itt a szénsavas kőzetoldódás jutott volna mik
rofonná képző genetikai szerephez, akkor most 
nem a viszonylag jó l  oldódó mészkőblokkok 
domborodnának ki a mennyezet síkjából, hanem a 
vízben oldhatatlan agyagtelérek gerincei.

9. Hullámkagylók

A patakbarlangok sziklafelületein világszerte 
rengeteg apró bemélyedést lehet megfigyelni. 
Csupa egyforma méretű és alakú, éles peremű kis 
homorulatok ezek, amelyek "kagylóhéjassá" ta
golják a barlang mészkőfelszíneit. Úgy fest a 
milliónyi uniformizált, szomszédjaival szorosan 
érintkező, egymás mellé homorodó szabályos tá- 
lacska, mintha valaki egy evőkanál sima dom
borulatával itt sűrű lenyomatokat préselt volna 
egy képlékeny anyagba, például nedves homok
felületbe.

A hullámkagylók (scallop) kérdése eléggé 
ellentmondásosan van kezelve a barlangtani szak- 
irodalomban. Egészen biztos azonban, hogy a 
hullámkagylók nem kioldásos, tehát nem korró
ziós eredetű bemélyedések. A scallop-ok a sziklás 
mederágyban áramló vízfolyások belső hullám
fodrozódásainak a súrlódási felszínekbe bele
csiszolódott tipikusan evorziós mikroformái. Mint 
ahogy egyes barlangi falfelületek szinte márvány
szerű simaságúra való "lecsiszoltsága" sem a víz 
oldómunkájának, hanem mechanikai koptató, az
az valóságos csiszoló munkájának köszönhető, 
ugyanúgy a hullámkagyló is jellegzetes eróziós 
termék, amely a sziklaágyban áramló vízfolyás
sal szállítódó lebegtetett hordalékszemcsék falhoz 
ütődési ritmikájából adódik. Mindezt perdöntőén 
bizonyítja az a tény, hogy a mészkőfelszínek 
hullámkagylói azonos méretekkel és morfológiai 
sajátosságokkal helyenként az agyagkitöltések 

felületein is folytatódnak. Az agyag a vízben nem

korrodálódik, vitathatatlan tehát, hogy ezek ki- 
sebb-nagyobb homorulatok csakugyan az áramló 
folyadékközeg súrlódási turbulenciájának, az ör
vénycellák helyeinek a "lenyomatai".

Egész egyszerűen arról van szó, hogy az 
áramló vízfolyások súrlódnak, tehát fékeződnek a 
velük érintkező mederoldalaktól és mederfe
néktől. E súrlódás következtében megszűnik a víz 
ún. lamináris áramlásának lehetősége, és turbu
lens (örvénylő) áramlás jön létre, még a leg
egyenletesebb, legsimább oldalú medrekben is. A 
súrlódás a patakágy mederfalával közvetlenül 
érintkező vízrétegben a legnagyobb fokú, tehát itt 
keletkezik a legtöbb örvénycella.

A felszíni nyílt víztükrök szélgerjesztette hul
lámainak vízrészecskéihez hasonlóan, a vízmo
lekulák a fékezési örvénycellák belsejében is 
közel orbitoidális pályákon mozognak. A kü
lönbség csak annyi, hogy az állóvizek hullá
maiban az orbitoid részecskemozgás energiája a 
szélgerjesztésből származik, a mederben áramló 
víz esetében viszont a fékezéses súrlódás emészti 
fel az áramló víz kinetikai energiáját. Az ered
mény gyakorlatilag mindkét esetben azonos jelle
gű vízkörzés, csupán a orbitoidális cellák körmoz
gásának az irányai ellentétesek. Az örvénylő 
vízrészecskék ily módon a mederfalak mentén 
helyenként a folyásiránnyal ellenkező irányú 
mozgást végeznek. Mindennek következtében a 
mederfal síkjában helyileg ritmikusan váltogatják 
egymást a szomszédos apró örvénycellákban 
mozgó lebegő hordalékszemcsék nagyobb, majd 
kisebb sebességgel falnak ütköző csoportjai. Eb
ből a lüktető dinamikájú mozgásmechanizmus
ból alakul ki a súrlódási erővonalaknak az a sűrű 
ritmikája, ami a legfinomabb hordalékszemcsék 
koptatása révén belecsiszolódik a mederfal kő
zetébe is.

Minthogy a súrlódási örvénycellák a helyü
ket és méretüket egy adott barlangszakaszban 
hosszú időkön át nem változtatják meg, a hul
lámkagylók akár több milliméteres, sőt centi- 
méteres mélységű homorulatokká is mélyülhetnek 
idővel. A simafalú mészkőmedrek áramláscellái 
általában néhány centiméteres átmérőjüek. A 
mederszelvény alsó részén lévő hullámkagylók 
többnyire nagyobbak, mint a barlangszelvény ma
gasabb részein találhatók. Ennek a jelenségnek 
valószínűleg az lehet az oka, hogy a mederfenék 
menti vízáramlás hordalékleterheltsége nagyobb, 
mint a szelvény magasabb pontjain, s ezért ott 
csak a nagyobb átmérőjű, energikusabb örvény
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cellák gomolygó turbulenciája tükröződik vissza a 
sziklaágyazat mikromorfológiájában.

A scallop-képződés természetesen csak az 
áramló vízfolyás tükörszintje alatt mehet végbe. 
A kagylók előfordulási magassága tehát valamely 
barlangszakaszban a korábbi vagy a jelenkori idő
szakos vízszintmagasságokat is jelöli. A hullám
kagylókkal való teljes felületi elborítottság arra 
utal, hogy a lebegtetett hordalékot (is) szállító 
nagysebességű vízfolyások a járatszelvényt gya
korta egészen kitöltik (illetve valamikor kitöl
tötték).

Egyébként a barlangi patakmedrek sziklás 
kőzetaljzatán viszonylag ritkán figyelhető meg a 
hullámkagylók képződése, előfordulásuk ugyanis 
többnyire csak bizonyos magassági szintek fö lö tt 
jellegzetes. Főleg a mederfenék 10-12 cm-nél 
magasabbra kiemelkedő felszínein és a barlangi 
oldalfalak ennél magasabb szintjeiben mutatkoz
nak. Ez utóbbi jelenségnek az lehet magyarázata, 
hogy a hullámkagylókkal sűrűn borított magasabb 
szelvényszintben még a jelentős áradások idősza
kában is alig pusztítanak a nagyméretű görgetett 
és ugráltatott szilárd hordalékdarabok, vagyis 
azok, amelyek jellegzetes mozgási szintjeikben 
brutálisan letarolhatják a finomabb és lassúbb 
formaképző mechanizmusok (jelen esetben a le
begtetett hordalékok) kőzetcsiszoló munkájának 
apróbb bélyegeit.

Ismert jelenség, hogy a patakmederbe bele
zuhant nagyobb mészkőtömbök áradások alkal
mával akadályozzák a patakvíz szabad elfolyását, 
hiszen mederszűkületet okoznak. Kisebb-nagyobb 
mértékben akár visszaduzzasztó hatásuk is lehet. 
Az összeszűkült mederszelvényben az árvízi 
vízfolyás sebessége jelentősen megnő tehát, s ez
által ott az eróziós hatásfok is felfokozódik. A 
folyóvíz eróziós tevékenysége egyenesen arányos 
az áramló víz mennyiségével és sebességének 
négyzetével. Idővel tehát a tömbök felületén is 
kialakulnak a hullámkagylók.

A felfokozódott dinamikájú medererózió az 
akadályt minden oldalról -  ha van a felfekvési 
felület és a sziklatalapzat között szabad rés, még 
alulról is -  igyekszik elkoptatni. Eközben azon
ban nemcsak az ominózus sziklatömb, hanem a 
mellette lévő barlangoldalak falai is felfokozódott 
mértékben erodálódnak. Következésképpen idő
vel a barlangfolyosó a sziklaszigetnél -  annak 
magasságáig -  kiszélesedik, míg a sziklasziget 
talpsíkja ott, ahol vízátfolyás volt alatta, alulról 
fölfelé fokozatosan feldomborodik. A barlang 
oldalfalainak széttávolodása a nagy mederközepi

akadályok miatt annyira karakterisztikus jelenség, 
sőt a folyamat időtartamával annyira arányos 
mértékű, hogy mértékéből a sziklatömb lesza
kadásának hozzávetőleges időpontjára is vissza 
lehet következtetni.

Figyelmet érdemelnek még a patakmedernek 
azok a szálkőből kiformálódott kisformái is, 
amelyeknek a lábazata gombaszerííen elkeske
nyedik, ami az eróziós koptatóhatás egyik leg
jellegzetesebb tünete. Az eolikus eredetű gomba
sziklákhoz, a "Szfmx-sziklák"-hoz való hason
lításuk teljesen indokolt. Talajközeiben ugyanis 
érvényre ju t a görgetve, de méginkább a szal- 
táltatva szállított durvább hordalékszemek haté
konyabb eróziója, ami a medertalpszint (talaj
szint) felett néhány arasznyi magasságban már 
sem a sivatagban, sem a barlangban nem adódik 
hozzá plusz hatótényezőként a lebegtetett hor
dalékszemcsék felületkoptató munkájához. Telje
sen mindegy, hogy az egyik esetben a szél, a 
másik esetben pedig az áramló víz szállítja a 
szilárd hordalékszemcséket. A forma és annak ki
alakulása mindkét esetben tökéletesen azonos 
mechanizmusnak a következménye.

10. A barlangmedrek mészüledékeinek és 
karsztidegen hordaléklerakódásainak 

tömegarányai

A barlangi folyómedrekben felhalmozódó 
üledékanyagok döntő többsége alapvetően két 
származási kategóriába sorolható. Lehetnek túl
telített karsztvízből kiülepedett mészszedimentu- 
mok, illetve lehetnek a barlangi vízfolyás által 
szállított és leülepített szilárd kőzetszemcsékből 
álló hordalékok. Ez utóbbiak legnagyobb há
nyada külső származású "import-anyag", amelyet 
a nemkarsztos vízgyűjtő térségekből szállított be 
a karsztba a vízfolyás.

Azok a barlangi vízfolyások, amelyek ma
gából a karsztból táplálkoznak, azaz még idősza
kosan sincs karszton kívülről befolyó víztáp
lálásuk, elsősorban csak mészüledékeket (pl. 
mésztufa lerakódásokat), s alárendeltebben 
"karsztvízagyagot" halmozhatnak fel a meder
ágyaikban. Ilyen barlangot nagyon keveset 
ismerünk, de talán a lillafüredi Anna-barlang, 
vagy a Plitvicei-tavak rövid mésztufabarlangjai 
példaként említhetők.

Ezzel szemben azok a barlangi vízfolyások, 
amelyek csak átfolynak egy mészkőhegység bel
sejében, vagyis amelyek állandóan szállítják a 
karszton kívüli vízgyűjtők vizeit, csakis szilárd
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hordalékokat (kőgörgeteget, kavicsot, homokot, 
iszapot) raknak le, s nem szedimentálnak mész- 
üledékeket a barlangi mederágyukban. Ilyen bar
lang például a Skocjanske jam e Szlovéniában.

Végezetül a harmadik, s egyben legváltoza
tosabb üledékösszetételű kategóriába azokat a pa
takbarlangrendszereket sorolom, amelyeknek 
nemkarsztos vízgyűjtőfelszínei csak időszakon
ként vesznek részt a barlangi vízfolyások táp
lálásában. Ezeknek igen változatos lehet az üle
dékösszetétele, hiszen medreikben egyaránt és 
együttesen is előfordulhatnak karsztidegen szár
mazású fluviális hordalékfelhalmozódások és 
karsztvízből szedimentálódott mészüledékek. Eb
be a csoportba tartozik Magyarországon pl. az 
aggteleki Béke-barlang.

A Béke-barlang sajátos üledékstruktúrájával 
érdemes kissé részletesebben is foglalkoznunk, 
hiszen ritka beszédes módon olvasható ki belőle a 
barlang morfológiai fejlődését megszabó eltérő 
irányú és változó dinamikájú üregképző tényezők 
komplex érvényesülésének helyről-helyre és idő
ről-időre módosuló szerepe.

A Béke-barlang mederüledékeinek lerakódá
sában világosan megkülönböztethető szakaszok 
váltják egymást: 1. rövid idejű evakuációs perió
dusok és 2. hosszú idejű mészakkumulációs perió
dusok váltakoznak.

A barlang evakuációs és akkumulációs fázi
sainak váltakozási gyakorisága és az egyes fá
zisok időtartama időszakról időszakra, sőt évről- 
évre is nagyon különböző lehet, hiszen a barlangi 
patak üregfejlesztési karakterisztikája mindenkor 
az aktuális időjárási sajátosságok függvénye. Pa  
evakuációs periódusok, amelyek egyben a kavics
mozgások és felhalmozódások periódusai is, gya
korlatilag a nemkarsztos vízgyűjtő terület idő
szaki vízhálózatának aktivizálódásával, tehát a 
ponorok működési időszakaival esnek egybe. Ez
zel szemben a barlangi patakmeder mészakku
mulációs folyamatai azokra a ponorműködés- 
mentes időszakokra korlátozódnak, amikor a 
földalatti Komlós-patak vize telített (esetleg túl
telített) karsztvízzé válik, vagyis amikor a nem
karsztos vízgyűjtő térszínekről huzamosabb időn 
át semmiféle lágy áradmányvíz nem kerül be a 
barlanghálózatba. Ilyenkor a barlangi patak teljes 
vízhozama a csepegő és szivárgó karsztvizekből 
adódik össze.

A Béke-barlangba csak alkalomszerűen be
jutó homokos-kvarckavicsos hordalékok tömege 
egyértelműen az időnkénti árvizek nagyságától és 
azok gyakoriságától függ. Szabályszerű periodi

citás itt nem állapítható meg, ugyanis az árvíz
gyakoriság a Béke-barlangban roppant rapszodi
kusan és szélsőséges határok között változik. 
Vannak olyan évek, mint pl. az 1955-ös, amikor 
akár több nagy árvíz is végigrohan a barlang- 
rendszeren, míg eltelhetnek akár évtizedek is lé
nyegében árvízmentes csendes nyugalomban.

Az 1955. augusztus 5—6-i eddig észlelt legna
gyobb békebarlangi árvíz egymagában jóval több 
kavicsot sodort be (és át!) a rendszerbe (és a 
rendszeren keresztül!), mint amennyi az azóta 
eltelt csaknem 5 évtized alatt összességében be
került oda!

A Béke-barlang felső -  víznyelőkhöz közel 
levő -  szakaszaiban a mederfenéken sokkal több 
kötetlen kavicshordalékot találunk, mint a for
ráshoz közeli alsóbb folyosószakaszokban. A 
látszat az, hogy a kavicstömeg a forrás kiömlése 
felé közeledve a barlangi mederágyban fokozato
san csökken, ám ezzel párhuzamosan mind na
gyobb számban és tömegben jelennek meg a 
mésztufaképződmények.

A kötetlen sóderből és kavicsszemcsékből 
álló szilárd hordalékanyagok megmozgatott töme
ge azonban a patakmederben nem csupán az ár
vízi időszakokban besodródó hordalékmennyi
ségektől és az ilyenkor roppantul felerősödő fo
lyássebességű víz sokszorosára fokozódó sodor
képességétől függ. Nagy szerepe van ebben annak 
is, hogy mennyire cementálódott össze a meder 
korábbi kavicsszőnyege az ármentes időszakok
ban, amikoris a barlangi patak vizét szinte ki
zárólagosan a belső kis karsztforrások és csepe
gőhelyek jobbára mésztelített vízbeszivárgásai 
táplálják, s amikor a patak vizéből mésztufa válik 
ki. Hosszabb megszakítatlan mészakkumulációs 
periódusok után még egy egészen nagy áradás 
vízsodra is csak kevesebb kavicsot képes újra 
megmozgatni a korábban leülepedett toriatokból. 
Ezzel ellentétben a sűrűn ismétlődő áradások 
időszakában a kisebb árvizek hordalékmegmoz
gató képessége is nagyon hatékony lehet a bar
langi mederágyban.

A  kavicshordalékoknak a barlangrendszer 
jósvafői felében való viszonylagos hiánya való
színűleg csak látszatjelenség, amit az okozhat, 
hogy az üregrendszer középső és alsó szakaszai
ban fokozott mértékű a mederbeli mésztufale
rakódás, s e mészszedimentumok egyszerűen elta
karják a szemünk elől az itteni kavicsfelhal
mozódások valós tömegeit. A barlang Jósvafő 
közeli részeinek alacsonyabb folyosószelvényei 
mindenesetre arra utalhatnak, hogy ebben a sza
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kaszban a mederfenék alatt vastag rétegű konglo- 
merálódott kavicsfeltöltések vannak.

Minden bizonnyal nagyon sok -  kaviccsal és 
homokkal már egészen feltöltődött -  egykori 
tómedence is van a Béke-barlangban. Kézen
fekvő, hogy tetaratajellegű barlangi tavak tartósan 
csakis ott maradhatnak fenn, ahol az alacsony 
vízálláskori aktív tufagátnövekedés (magasodás) 
tempója meghaladja a rövididejű árvízi perió
dusok felsankolódásának mértékét.

Szerintem a barlang középső és alsó szaka
szában a mésztufagátak koronamagasságának 
emelkedése az utóbbi években meghaladta a ka
vicsfelhalmozódás sebességét, de korábban bőven 
adódtak olyan esztendők is, amikor a tavak fo
kozott feltöltődése volt a jellemző. Az a véle
ményem, hogy a Fő-ág Búvárruhás-szifon körüli 
alacsonyabb átlagos folyosómagasságát is a me- 
derfelsankolódás és tufagátképződés ellenirá
nyultságú folyamatainak kapcsolatmérlege sza
bályozza.

Az mindenesetre biztos, hogy rendkívül erő
sen klímafüggő a barlangi tavaink fejlődésének 
üteme és sorsa. Az pedig valószínűnek látszik, 
hogy korunkban klímánk kontinentalizálódási 
tünetei erősödnek fel, ami egyrészt az Aggteleki- 
karszt vízháztartásának szélsöségesedését, más
részt pedig a kőzettömeg egészének bizonyos 
fokú "hosszútávú belső kiszáradását" eredmé
nyezi. A 20. század második felében nagy karszt- 
barlangjaink jól érzékelhetően aszályosodtak. Az 
1950-es években például a Béke-barlang felső -  
napjainkban már meglehetősen száraz -  szaka
szaiban még nem lehetett csepegésmentes, kiszik
kadt sztalaktitokat látni, s a Nagy-tufagátat tápláló 
barlangi karsztforrás is folyamatosan működött.

11. Barlangi agyaglerakódások

A patakos karsztbarlangokban az agyag
lerakódásoknak két fajtája különböztethető meg:
1. áradmányvíziszap, illetve 2. karsztvízagyag 
(vagy valódi barlangi agyag). (Ezeknek a fogal
maknak az értelmezését a JAKUCS-KESSLER: 
Barlangok világa /1962/ c. könyv 47. oldalán 
adtam meg, s felfogásom a kérdésben azóta sem 
változott.)

Az áradmányvíziszap a patakbarlangok jelleg
zetes üledéktípusa. Főleg aprószemü homokos 
alapanyaga nem a karszttérségről, hanem a karszt- 
tal szomszédos nemkarsztos vízgyűjtőkről (eset
leg az ún. "fedettkarszt" felszínéről) érkező állan
dó vagy időszakos vízfolyások útján mosódik be a

barlangjáratokba. Ez az a lebegő finomhordalék, 
amely a megáradó patak vizét zavarossá és több
nyire barna színűvé teszi. Nagy része leülepedés 
nélkül végigsodródik a barlangon, s a karszt- 
forrásban előbukkanó patak vizének megzavaro- 
sodását okozza. Különböző szemcsenagyságú 
hordalékfrakcióinak elég jó l elkülönülő üledék
rétegei a barlangi árvízszintek apadási idősza
kaiban rakódnak rá a barlangi árterekre, illetve az 
ott található képződményekre.

A fentiekkel ellentétben karsztvízagyagnak 
azt a nagyon finom szemű, sok kolloidális agyag
ásványt tartalmazó, többnyire rétegzetlen, cso- 
koládémasszaszerű agyagfajtát nevezzük, amely a 
barlangot magába foglaló mészkőtömeg felszíné
ről (részben az ottani talajokból, részben a kőzet 
oldási maradékából származóan) a kőzetbe bele- 
szivárgó víz hozadékaként, szinte észrevehetetlen 
lassúsággal ju t be a barlangokba, ott azonban 
idővel annyira felszaporodhat, hogy akár a teljes 
üreget is kitöltheti.

Természetesen karsztvízagyagok a patak
barlangokban is bőven találhatók, kizárólagos 
előfordulásuk azonban csakis a nem patakeróziós 
genetikájú üregrendszerekre (tektonikus-, hévi
zes-, lávabarlangok stb.) korlátozódik.

Anyagi, ásványtani és szemcsefrakciós sajá
tosságai eltérnek az áradmányvíziszapétól, ennek 
ellenére egyszerű ránézéssel attól csak ritkán kü
lönböztethető meg. Gyakori tünet, hogy az egyes 
karsztvízagyag-szinteket vékonyabb-vastagabb 
áradmányiszap rátelepülések fedik le, s ez idővel 
jól kivehető rétegződésben is kifejeződik (bar
langi szalagos agyagok). Helyenként a réteglapok 
síkjai mentén az egyes agyagtípusok rétegei 
óvatosan szét is választhatók egymástól.

12. Az omlások és a magasba nyúló kürtők 
kérdései

A jelek szerint a nagyméretű mennyezetom
lások és a nagyon magasra felnyúló barlangi vak
kürtők a legtöbb magyarországi patakbarlangban 
genetikailag kapcsolatban állanak egymással, de 
nem feltétlenül abban az egyszerű összefuggési 
mechanizmusban, ahogyan a klasszikusnak szá
mító beszakadásos zsombolyképződési elméletek 
magyarázzák az összetartozást. A régi felfogás 
ugyanis azt mondja, hogy a nagyméretű és túl 
széles tetősíkú barlangtermek feletti szikla
mennyezet kőzetének fölfelé harapódzó beomla- 
dozása (gyűrűs feszültség, dongaboltozat meg- 
bomlási elve stb.) a barlangfőtéből kiindulva, te
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hát alulról hozza létre a zsombolyokat vagy a 
zsombolyszerű vakkürtőket.

Ennek a felfogásnak ellene szól az a körül
mény, hogy általában nem igazolható a méretek 
szerinti direkt összefüggés. A  legtöbb magasba 
nyúló kürtő (pl. a Béke-barlangban) az átlagosnál 
nem szélesebb barlangszakasz mennyezetéhez 
kapcsolódik, ugyanakkor a valóban nagy széles
ségű barlangtermek (pl. a baradlai Óriások-terme) 
mennyezetéből nem emelkednek a magasba 
kürtők.

Elgondolkoztató körülmény az is, hogy a 
kürtők csak viszonylag ritkán találhatók a bar
langág közepe felett. A legtöbb esetben a kürtő 
függőleges tengelye nem is mutat bele a bar- 
langalagút alaprajzába. Gyakran találni olyan kür
tőket, amelyek szinte függetlenek barlangjárattól, 
s ahhoz csak tangenciálisan és kis felületen 
érintkezve kapcsolódnak hozzá.

A patakbarlangokban előforduló egészen 
nagyméretű (zsombolyszerű) kürtőknek szerin
tem legalább két típusa létezik, amelyek mind 
morfológiai bélyegeikben, mind pedig kiala
kulások módjában és időfázisában generálisan 
különböznek egymástól. Ezek a típusok a követ
kezők:

A. Paleokarsztos zsombolyok és egyéb őskarsztos 
rejtett kőzetüregek, amelyek csak véletlenül 
kapcsolódtak hozzá a fiatalabb keletkezésű 
földalatti mederrendszer üreghálózatához.

B. Korróziós sziklakémények és egyéb függőleges 
kioldódásos kőzetcsatornák.

Az alábbiakban értelmezem a fenti kürtő
típusokat.

A. Oskarsztos üregekből keletkezett kürtők

A patakbarlangokban található nagymagas
ságú és nagyméretű kürtök legizgalmasabb cso
portját a járatrendszerhez hozzákapcsolódott ős
karsztos üregek képezik.

A témával kapcsolatosan fel kell idéznünk, 
hogy mészkőhegységeink nagy patakbarlangjai 
geológiai értelemben egészen fia ta l (legfeljebb 
2,5-3 millió éves) karsztképződmények. Ezzel 
szemben a hegységek felszínei sok olyan geo
morfológiai tünetet mutatnak, amelyek nem a bar
langrendszereink kialakulásával egyidőben, ha
nem geológiai időmércével mérve annál sokkal 
régebbi korokban keletkeztek. Ilyen közismert 
őskarsztos formák például a Vörös-tó partján a 
vörös agyagból kiálló Medve-sziklák trópusi

karsztosodásra utaló toronycsoportozata, vagy a 
legnagyobb uvaláink, dolináink üledékcsapdái
ban, a fenékkitöltésekben jelenlevő vashidroxi- 
dos-bauxitos betelepülések stb., amelyek kifejlő
dése nagy valószínűséggel már a földtörténeti 
felső-krétában, tehát mintegy 65-70 millió évvel 
ezelőtt megtörtént. Maguknak az óriásdolináknak 
és az uvalarendszereknek a kioldódása is minden 
bizonnyal már a krétában megkezdődött. Mint
hogy pedig az azóta eltelt több mint félszáz millió 
év alatt már nem öntötte el tenger például az Agg- 
teleki-karsztot, a Bükköt vagy a Mecseket, kőzet- 
felszíneikre olyan szárazulati felszínlepusztulási 
viszonyok voltak jellemzőek, amelyek hatására a 
karsztosodás kisebb-nagyobb dinamikával mind
végig tovább folytatódott.

Az is tudott dolog, hogy a karsztosodás nem
csak a kőzettömeg felszínét, hanem a belsejét is 
érinti, tehát a mélyben is keletkeznek különböző 
kioldások, kőzetkimosódások, üregrendszerek, 
amelyek azonban idővel rendre eltömődnek 
karsztvízagyaggal, áradmányvíziszappal és kőzet- 
törmelékekkel. Hiszen minden karsztüreg csak 
addig él, vagyis addig marad üreg, ameddig az 
exkavációs folyam atok -  legalábbis időszakon
ként -  még aktívak, illetve aktiválódni képesek 
benne. Ha ugyanis ezek a folyamatok az adott 
helyen véget érnek, a mészkőkarszt üregei föld
tani időléptékkel mérve nagyon hamar megszűn
nek (feltöltődnek, összeomlanak stb.).

65-70 millió év során az üregképződések és 
eltömődések sokszor megismétlődtek közép
hegységi karsztjainkban. Mindegyik karsztfázis a 
mészkőtömegek belsejében is hátrahagyta a maga 
munkájának jellegzetes nyomait, ahol azok hosz- 
szú geológiai időszakokon át stabilizálódnak. Mi 
azonban ezek közül a nyomok közül csak a leg- 
fiatalabbakat, a legutolsó üregképződési periódu
sok hatásait ismerjük. A régebbiek ugyanis szá
munkra ma leginkább hozzáférhetetlenül elzártak.

Karsztos kőzetösszleteink telis-tele vannak te
hát ismeretlen kőzetüregekkel, lágy iszappal meg
telt tektonikai résekkel és mennyezetig kitöl
tődött vakkürtőkkel, betömődött egykori zsom
bolyokkal, képlékeny agyaggal és különböző 
méretű mészkődarabokkal megtelt kisebb-na
gyobb kavemákkal és dörzsbreccsa zónákkal. El
rejtett paleokarsztos zárványképződmények miatt 
teljesen inhomogén összletté vált az egész kőzet
tömeg. Ilyen inhomogenitások az okozói a fiatal
korú barlanghálózathoz logikátlanul kapcsolódó 
különleges kürtőknek és furcsa omlásoknak,
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valamint a barlangjáratokba itt-ott plasztikus 
gleccserszerűséggel benyomuló oldalsó agyag- 
betüremkedéseknek.

Az elmondottakat egy példával illusztrálom.
Amikor a Szomor-hegy északi lábánál 1954- 

ben a Béke-barlang Főági-bejáratának 104 m 
hosszú lejtaknáját készítettük, a kőzetben mintegy 
5-6 zárt üreget harántoltunk, amelyek közül az 
egyik belül üres volt és nagyon szép szalma
cseppkövekkel volt tele. A  többit azonban sűrű, 
kenőcsszerű vörös agyag töltötte ki (a masszába 
beleágyazódott több-kilós, sőt mázsás tömegű -  
oldásos felületű, csaknem legömbölyített -  mész
kőtömbökkel). Ezek a barlangrendszer járataival 
nem érintkező üregek roppant mértékben meg
nehezítették a lejárati táró egyes szakaszainak ki- 
támfalazását, mert szinte megfékezhetetlenül pré- 
selődött ki belőlük a "lágy csokoládé", amely 
valahonnan folyamatosan utánpótlódott.

A mészkőétől eltérő állóképességű és külön
böző plaszticitásfokú anyagokkal kitöltött, vagy 
helyenként esetleg kitöltetlenül maradt kisebb- 
nagyobb nagyon régi üregek természetesen ke
ményen megzavarják a földalatti vízfolyás spon
tán útját, azaz normális mederformáló munkáját. 
Egyrészt eltéríthetik a barlangi medret olyan he
lyekre vagy irányokba, amelyek nem következ
nének a meanderezve bevágódó barlangfejlődés 
jól definiálható hidrodinamikai (áramlástani) tör
vényeiből, másrészt pedig kiszámíthatatlan pon
tokon vagy szakaszokon kapcsolhatnak hozzá az 
eróziós járathoz attól teljesen idegen genetikájú és 
morfológiájú kisebb-nagyobb üregeket. Ezek az 
„őskarsztos adaléküregek" azonban nem szink
ron és nem szingenetikus keletkezésűek a patak
barlanggal, hanem a hegységet alkotó mészkő- 
összlet fosszilis karsztformáinak maradványai, 
amelyek csak véletlenül váltak az aktív patak
barlang részeivé.

Meggyőződésem, hogy a legtöbb igazán 
nagyméretű és nagymagasságú kürtő és vak
kürtő, de a nagymagasságig felnyúló barlangi 
mennyezetomlások is ebbe a morfogenetikai ka
tegóriába tartoznak.

B. Korróziós sziklakémények, függőleges 
csatornák

Patakbarlangjaink több pontján megfigyel
hetők olyan tisztán korróziós keletkezésű mel
léküregek, amelyek egyértelműen a felülről lecse

pegő vizek ottani erős kőzetoldó agresszivitátá- 
sának köszönhetik kialakulásukat. Ezek a formák 
többnyire függőleges sziklakémények, vagy éles 
szélű olyan vertikális kőzetcsatomák, amelyek 
mintegy álló csőszerű burkolatként ölelik körül 
bizonyos vízcsepegési helyek aláhullási nyom
vonalát. Kéményszerű kürtőik néha a barlang 
mennyezetébe torkollnak, máskor azonban az ol
dalsó falak síkjában alakultak ki, és ilyenkor csu
pán egy (vagy több) keskeny hasítékon át kap
csolódhatnak hozzá a barlangjárat üregrendsze
réhez. Kőzetfaluk mikromorfológiája leginkább a 
langyos folyadéksugárral megöntözött vastag hó
réteg olvadékcsatornájára emlékeztet.

Véleményem szerint az ilyen "kőzetdegra
dációt" okozó agresszív vízbecsepegések a keve
redési korrózió jellegzetes megnyilvánulási for
mái. Hibás lenne ugyanis azt gondolni, hogy ke
veredési korrózió csakis ott alakulhat ki, ahol a 
mészkő réseiben lefelé szivárgó vizek elérik a 
karsztvízszintet. A  valóságban a karsztos mészkő- 
összlet bármely szintjén felléphet a karsztoldat 
agressziválódása, ahol különböző koncentrációjú 
lefelé szivárgó, egymással összemérhető hozam
arányú karsztvizek összeelegyednek.

A mészkő különböző résrendszereiben lefelé 
szivárgó hidrokarbonátos vizek természetesen a 
barlang főteszintje felett is keveredhetnek egyes 
egymással, hiszen a mészkő vízvezető réshálózata
-  beleértve a tektonikus síkokat és réteglapokat is
-  nagyon szeszélyes. Sokfelé alkalmat nyújt tehát 
a szivárgó vizek egybetalálkozásához. Az össze- 
elegyedéstől kezdve természetesen nemcsak a víz 
kőzetoldó étvágya növekszik meg, hanem az 
egyesülő vízhozamok miatt a továbbszivárgó víz 
mennyisége is nagyobb lesz. Ez az oka, hogy a 
korróziós sziklakéményekben általában erősebb 
vízcsepegések mutatkoznak, mint a mészakku- 
mulációs csepegő helyeken (pl. a sztalaktitokon). 
Az ilyen kürtők kialakításában tehát valószínűleg 
a pluviális erózió is szerephez jut.

A barlanggal csupán tangenciálisan érintkező 
korróziós kürtők a mészkőben elképzelhetően a 
barlang talpszintje alatt is folytatódnak, azaz 
léteztek már a barlang kialakulása előtti időkben 
is. A  barlangi talpszint alatt azonban többnyire 
nem érzékelhetők, minthogy a mederszint alatti 
részük patakhordalékkal (főleg kaviccsal) felsan- 
kolódott.

f  Dr. Jakucs László 
professor emeritus
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Béke-barlang (Egri Csaba felvétele)
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