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Abstract: This study analyses the speleogenetic factors on which the passage with o f an alluvial-erosional cave- 
branch depends. The research results o f the author indicate that (with only rare exceptions) the karst-water that 
originates from  the limestone catchment basin surfaces and seeps below the surface through the network o f 
cracks in the rock does not play an appreciable role in the form ation o f the network o f cavities in the underlying 
cave systems. In contrast, the most important factor determining the width o f stream-erosional cave-branches is 
the maximum water y ield  o f the floodw aters that originate from  the non-karstic (extra-karstic) water catchment 
areas o f the. cave system and pour in below the surface via ihe open-mouthed swallow-holes. Accordingly, there is 
a direct and well-quantifiable correlation between the extent o f the non-karstic surface water catchment area 
which governs the erosional dynamism o f the water flow  and the passage width o f the cave-branch connected to it 
that leads o ff the water. The author refers to this correlation as the law o f the catchment area equivalence o f the 
cross-section o f a cave. This law states that, i f  the average width (in mm) o f the passage sections o f an erosionally 
produced cave-branch (which have not suffered subsequent deformation in consequence o f roof collapse) is 
divided by the area (in m2) o f the non-karstic surface water catchment basin relating to it, the result is the aver
age width (in mm per m2)  o f the cave underlying this catchment system. I f  the mother-rock o f cave passages under 
comparison is the same, i f  the petrological structures o f the non-karstic water catchtnent areas are identical, and 
i f  the relief energies o f the slopes o f the catchment areas are similar, this index must be virtually constant fo r  a 
wide variety o f cave-branches and water catchment areas Ihat developed in the same period and under the same 
climatic conditions, The law o f catchment area equivalence is documented with measurement data and results o f 
calculations relating to concrete examples.

Bevezetés

A hazai és a nemzetközi karsztmorfológiai szakirodalomban közzétett 
korábbi értelmezések szerint valamely eróziós barlangcsaíorna szélességi 
paramétereit a barlangot kimunkáló földalatti vízfolyás átlagos hozambősége 
determinálja. Azaz egyenes arányú progresszivitás mutatható ki a folyosók 
diaméter karakterisztikája és a barlangüieg exkavációjában meghatározó sze
repű barlangi patak (folyó) hosszabb időszaki közép-vízmennyisége között.

Kutatási eredményeim ezzel szemben azt látszanak megerősíteni, 
hogy a fenti összefüggés ennyire szoros megfogalmazásban nem feltétlen 
érvényű törvényszerűség. Az Aggteleki-karsztban, de egyéb hazai és külföldi 
mészkőkarsztokban gyűjtött mérési adataim is azt bizonyítják, hogy a bar
langjáratok öblösségét több -  egymástól függetlenül is hatni képes -  tényező 
befolyásolja. Tanulmányom ezeket a tényezőket, s ezek hatásérvényesülési 
módjait igyekszik bemutatni. Általánosítható karsztmorfológiai szabálysze-
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rüségként is megfogalmazható tézisemet az Aggteíeki-karszt barlang- 
genetikai elemzésén keresztül szemléltetem.

Az Aggteleki-karszt geomorfológiai tengelye

Az északmagyarországi Aggteleki-karszt barlangvilágának területi 
szóródását tanulmányozva azonnal szembetűnik, hogy a karsztvidék egyes 
résztérségeiben nagyfokúan különbözik a barlangelőfordulási sűrűség. 
Feltűnően nagy barlangsűrűség mutatkozik a karsztvidék ÉK-i kiékelődésében, 
a Bódvaszilastól É-ra emelkedő Alsó-hegyen, közepesnek mondható a 
barlangsűrűség a Bódvaszilastól Ny-ra és a Jósva-patak völgyétől É-ra található 
Nagy-oldal-Haragistyai rnészkőövezetben, s viszonylag kis barlangsűrűség 
mutatkozik a Kecső-völgy-Jósva-völgy vonaltól délre eső területrészen, a 
szűkebb értelemben vett Aggteleki-karszton (Lábra).

1. ábra. Az Aggteleki-karszt eltérő barlangsűrűségű és barlangtípusú körzetei. 1. =  Legkisebb barlangsűrűségű körzet 
hosszú és tágas patakos barlangrendszerekkel. 11. =  Közepes barlangsűrűségű körzet, kevésbé tágas 

patakbarlangokkal, rombarlangokkal és kismétységű aknabarlangokkal, 111. -  Nagy barlangsűrűségű körzet, fő leg  
vertikális kiterjedésű és jelentős mélységű inaktív vagy aktív nyelőbarlangokkal és mély zsombolyokkal.

F ig .í. Aggtelek Karst areas differing in cave density and cave type. 1: Area with lowest cave density, w ith systems 
o f long and wide stream-caves; 11: area with moderate cave density, with less wide stream-caves, collapsed caves 

and low-depth shaft-caves; III: area with high cave density, mainly with inactive or active swallow-caves 
extending vertically and o f considerable depth and with deep ovens.

Érdemes figyelemmel lenni arra a körülményre is, hogy a jelek szerint a 
fenti alkörzetekben fordított arányosság mutatkozik egyrészről a barlangok 
nagyságrendje, más-részről pedig előfordulási sűrűségük között. A leghosszabb 
kiterjedésű és legtágasabb üreghálózatú barlangrendszerek a Kecső-völgy- 
Jósva-völgy tengelyvonaltól délre fejlődtek ki, vagyis a legkisebb barlangsűrű
ségű körzetben. Ebben a térségben ellenben alig fordulnak elő a nagy üregháló
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körzetben. Ebben a térségben ellenben alig fordulnak elő a nagy üreghálózatok- 
tól független kiaiakulású aknabarlangok vagy más kisebb üregek.

A közepes barlangsűrüségű Haragistya-Nagyoldali blokkok barlangjai 
ugyanakkor eddigi ismereteink szerint kevert méretűek és vegyes típusúak, 
amennyiben itt is találhatók még hosszabb, de kevésbé öblös paíakos 
barlangrendszerek, ám mellettük nagyobb számban előfordulnak vertikális 
kiteljedésű aknabarlangok, sőt kisebb rombarlangok is.

Végezetül a legnagyobb barlangsűrűséggel jellemezhető Alsó-hegyi- 
(Vecsem-bükki-) területrész (értelemszerűen ide értendő a Ródva-völgy 
átellenes oldalán emelkedő Esztramosi-rög is!) barlangjai uralkodóén vertikális 
kifejlődésű -  inaktív vagy aktív víznyelő funkciót is ellátó -  aknabarlangok, 
amelyeknek nem a nagy horizontális kiterjedés a meghatározó bélyegük, 
hanem a jelentős mélységű függőleges, vagy közel függőleges helyzetű járatok 
dominanciája.

Üregszerkezeti és szpeleomorfoiógiai szempontból is nagy és 
jellegzetes különbségek mutatkoznak a fennebb tárgyalt három területegység 
barlangjainak arculatában. Mindenekelőtt a Jósva-völgytől délre eső és az attól 
északra fekvő térség barlangjai között pregnánsak a morfológiai különbségek.

A déli területegységben kígyózóan tekergő (meanderező) nyomvonallal 
haladó patakos (aktív vagy inaktív) barlangfolyosók jellemzik az üregrend
szerek alaprajzi térképeit. A barlanghálózatot alkotó ágak eleje felszíni 
vakvölgyek végén található víznyelőkhöz (ponorokhoz) kapcsolódik, s e 
víznyelőket tápláló (állandó vagy időszakos) vízfolyásoknak jelentős nagyságú, 
vízzáró kőzetekkel lezárt felületű -  u.n. nemkarsztos -  vízgyűjtő területük van. 
A nemkarsztos vízgyűjtő térszínek állandóan vagy csak időszakosan részt vesz
nek a barlangi patakok táplálásában, s ilyenkor felszíneikről különböző karszt- 
idegen hordaléktömegek (iszap, homok, kavics) is besodródnak a ponorokon át 
a földalatti járatokba. A kőzethordalék szemcséi a felszín alatt -  főleg árvízi 
időszakokban -  továbbsodródva, helyenként lerakodhatnak, máshol pedig 
nagydinamikájú kinetikai eróziójukkal jelentősen résztvesznek az üregrendszer 
mélyítésében és tágításában.

A Jósva-völgytől délre emelkedő mészkőtérség patakos barlangjára
taiban (Baradla, Béke-barlang, Égerszögi-barlang, Dancza-barlang) szembe
szökően látható, hogy e barlanghálózatok kialakulásában a mederben áramló 
lineáris vízfolyások mederfejlesztő mechanizmusának eredményei jutottak 
meghatározó szerephez. A barangaíagútak utólagos kőzetomlásokkal nem 
deformált szelvénykarakterei, a folyosókanyarulatok ívelései, a hordalék- 
toriatok felhalmozódási helyei, az oldalalámosások (sziklapadmaiyok, 
szinlővályulatok és a sodorvonal vándorlásainak egyéb félreismerhetetlen

225



bélyegei) mindenütt a medret vájó folyóvizek meanderezése jól ismert 
hidrodinamikai törvényszerűségeinek felelnek meg. Egyben azt is bizonyítják, 
hogy ezeket az üregrendszereket gyorsfolyású földalatti lineáris vízáramlások 
(szabad felszínű vagy leszorított víztükrű folyóvizek) ereje mosta ki, 
elsősorban a vízben szállított szilárd hordalékszemcsék kőzetkoptató, 
medervéső mechanikai munkájával (2. ábra).

2. ábra. Egy barlangszakasz alaprajzának (A) és járatszelvényének (B) jellegzetességei a "Jósvavölgyi geomorfológiai 
tengelyitő l délre fekvő patakeróziós barlangokban: a folyosó több helyen kígyózószerűen kanyarog a kanyarulatok 

íveltek és meanderezően helyváltoztatók Sokfelé előfordul, hogy a barlangjárat különböző magassági szintjei 
ugyanabban a barlangszakaszban is egymástól eltérően ívelnek 

Fig. 2. Features o f the ground-plan (A) and passage cross-sections (B) o f a cave section in the stream erosional 
caves lying to the south o f the Jósva Valley geomorphological axis: the passage winds snake-like in a  number o f 

places, and the bends are arched and change place in a meander-like way. A t many sites, it occurs that the levels 
o f the cave passage at different heights exhibit different arcs even in one cave section.

A jósvavölgyi tengelyvonaltól északra fekvő térség patakos barlang
hálózatai ezzel ellentétben vagy egyáltalán nem rendelkeznek nemkarsztos 
felszíni vízgyűjtőterületekkel (pl.Kossuth-barlang, Babot-kúti-barlang), vagy 
csak kicsiny kiteijedésűek ezek a vízgyűjtők, s így a felszínükről besodródott 
szilárd hordalékok mennyisége is jóval kevesebb, esetleg kisebb 
kopáskeménységű szemcsékből adódik Össze (pl. a Vass Imre-barlangnái). 
Következésképpen ezeknek az üreghálózatoknak a kialakításában az áramló 
vízfolyások által szállított hordalékok agresszív hatású koptatóeróziója 
alárendeltebb szerephez jutott. Bennük tehát a mészkő szénsavas oldódási 
folyamatainak kevéssé dinamikus ütemű üregtágító tényezője, a karsztvíz 
korróziója válhatott meghatározóbb üregfejlesztő tényezővé.

Az északi térfél főleg korróziós üreggenetikájú barlangjainak prototípu
sául a Kossuth-barlang tekintendő, mert ennek gyakorlatilag nincs nemkarsztos 
felszíni vízgyűjtő területe. Az ilyen barlangok alaprajza sokkal sarkosabb, 
szögletesebb, a járatok egyes szakaszai jól érzékelhetően a kőzet szerkezeti
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irányait követik. Sokhelyen a kőzettörések síkjai, vagy a kőzetrétegek egyenes 
lapjai alkotják a barlangüreg oldalfalait. Ritkák a kerek szelvényformák és a 
többszörösen görbült falfelületek. A barlangi pataknak számottevő szilárd 
hordaléka nincs, az üregben nem képződnek tehát hordaléktorlaszok, és 
hiányzik a meanderező mederfejlődés valamennyi jellegzetessége (3. ábra).

3. ábra. A jósvavölgyi geomorfológiai tengelytől északra esőpatakbarlangok alaprajzának (A) és üregszelvényének 
(B) főbb sajátosságai. A folyosók Jutása szögletes, gyakoriak a sarkos járatirány változások Jellemzők az egyenes, sík 

oldalfalak, a magas, de keskeny, alul és fe  lül összeszűkülő üregszelvények 
Fig.3. Main features o f the ground-plan (A) and cavity cross-section (B) o f the stream-caves lying to the north o f 
the Jósva Valley geomorphological axis. The course o f the passageways is angular; sharp changes in direction 
are frequent. Straight, smooth-sided walls and high, but narrow cavity sections (becoming narrower both below

and above) are characteristic.

Tekintve, hogy a kőzet természetes réteghézagai, illetve a tektonikus 
mozgások során keletkezett repedések és hasadékok főleg korróziósán tágult 
nyílásai képezik a barlangjáratokat, a folyosók keskenyek és magasak. Sőt a 
szelvény alsó és felső metszetrészei fokozatosan elkeskenyednek, összezárul
nak. Ezáltal gyakoriak bennük az u.n. zabszemformájú üreg-keresztmetszetek.

A jósvavölgyi tengelytől északra illetve délre fekvő karszttérségek 
patakos barlangjai között mutatkozó nagyfokú morfológiai különbözőségeknek 
azonban az eddig tárgyait"eróziós faktorarány" különbségeken túlmenő egyéb 
okai is vannak. Közülük legfontosabbak a kiüregesedés korának és a szállított 
vízhozam-maximumok nagyságrendjének a különbségei. Tanulmányom 
következő fejezetei ezeknek a tényezőknek a mérlegeléséhez kívánnak 
szempontokat adni.
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Kapcsolatok a barlang kora és arculata között

Összehasonlító barlangmorfológiai kutatási tapasztalataim szerint a 
patakos karszt-barlangok arculati karakterisztikájának meghatározásában eltérő 
nagyságrendű, de általában fontos szerepe van az üregképződés korának és 
időtartamának. Csakis ezzel a progresszív jellegű kapcsolatrendszerrel 
értelmezhető például a Baradla-barlang Fő-ága és a Rövid-Alsó-barlang 
üregparamétereinek feltűnő különbözősége azokban a szakaszokban, ahol a 
hivatkozott barlang-szintek egymás közelében és egymással közel 
párhuzamosan haladnak. Ismeretes ugyanis, hogy mindkét barlangfolyosót 
ugyanannak a nemkarsztos és karsztos felszíni vízgyűjtőtérségnek a 
vízproduktumai alakították ki, azonos kőzetanyagban, s egymással teljesen 
megegyező kőzetrétegződési, rétegdőlési és kőzettektonizáltsági adottságok 
megléte mellett. A Fő-ág megfelelő szakasza mégis nagytágasságú és a legtöbb 
helyen jelentős magasságú folyosók vagy impozáns méretű omladékos 
barlangtermek láncolata. Az Alsó-barlangnak azonban csupán szaggatott 
sziklájú apró üregei, alacsony és szűk járatai vannak, amelyekből helyenként 
jelentős mennyiségű kőzetomladékot kellett kitermelni a továbbjutás 
érdekében. Az Alsó-barlang még akkor is csak üggyel-bajjal járható végig, ha a 
vizet leszivattyúzzuk belőle.

A két barlangszint közötti -  nagyságrendinek minősíthető -  
üregfejlettségi különbség oka jórészt abban keresendő, hogy a Rövid-Alsó- 
barlang a barlangrendszert fejlesztő Styx-patak vizének egészen fiatalkorú 
(valószínűleg würm- ill. holocénkori, azaz legfeljebb 110 ezer éves) járata. 
Üregfejlődési ciklusa tehát még korántsem jutott el arra a szintre, mint ameddig 
a Baradla Fő-ágának 40-50 m-rel magasabb talpszintű foági járatrendszere 
elérkezett az Óriások-termétől a jósvafói természetes végpontig teijedő 
szakaszban, a jóval hosszabb -  több mint 1,5 millió évre visszanyúló -  
pleisztocén kori nagy glaciálisok során (főleg a riss-ben) (4. ábra).

Egyébként az Aggteleki-karszt horizontális kitérj edésű nagy 
barlangrendszerei az egész térségre jellemző két meghatározó kiüregesedési 
szintben jelennek meg. Ezek közül a magasabb szint a 270-280 m-es 
középmagassági horizonthoz kötődik, míg az alacsonyabb a jelenlegi 
karszterózióbázishoz (ez Jősvafö térségében ma kb. 220 m-en van) 
kapcsolódik. A felsőbb szinthez igazodva fejlődtek ki a hegység nagytágasságú 
patakbarlangjai, míg az alsó szinthez kapcsolódnak a kisebb tágasságé és 
kevéssé fejlett, recens aktivitású alsó-barlangi emeletek. A Kossuth-barlang 
(a Baradla Alsó-barlangjaihoz, vagy a Babot-kúti-barlanghoz hasonlóan) az 
alsó emelethez tartozik. Sajátos szpeleomorfológiai bélyegei feltételezhetően
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ennek a körülménynek is köszönhetőek. (A témakör behatóbb taglalását lásd 
"A Kossuth-barlang még ismeretlen, feltáratlan részei" c. tanulmányomban: 
Kossuth-emléknapok -  Aggtelek-Jósvafö 1992. szept.18-20. c. MKBT kötet 
105-114, oldalain).

4. ábra, A Baradla jós-saföi szakasza és a Rövid-Alsó-barlang ugyanannak a patakbarlangnak a különböző 
korú és szintbeli kifejlődésű teraszai. Szélességük és öblösségük mégis nagyságrendi különbséget mutat. A felső  szint 
(A) tágasfolyosókból és nagy tem ekből fűződik össze, az alsó szint (B) azonban főként csak szaggatott sziklájú szűk 

bújójárat, legfeljebb kisebb szobanagyságú üregek füzére.
Fig.4. The Jósvafö section o f the Baradla Cave and the Short Lower Cave are terraces o f the same stream-cave 
that are o f different ages and different levels o f development. Their widths and cross-sections differ in order o f 
magnitude. The upper level (A) is a chainwork o f wide passages and large halls, whereas the lower level (B) 

consists mainly o f crevice-like narrow passages between the rocks, with periodic cavities at most the size o f only a
sm all room.

A tárgyalt problémakörben egyébként körültekintően kell állást 
foglalni, hiszen nem kellően tisztázott kérdés még az sem, hogy lehet-e, és ha 
lehet, úgy mekkora lehet a szerepe a klímaváltozásnak az éppen aktivációs 
szinten és fázisban fejlődő barlangüregek méreteinek meghatározásában. Ezt a 
kérdést azért kell itt mindenképpen felvetnünk, mert a felsőbb barlangszintek 
kifejlődési időszakában (zömmel a glaciálisokban) egészen más klímaviszo
nyok uralkodtak hazánkban, mint napjainkban, amikor az alsó barlangemeletek 
exkavációja zajlik.
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Ebben a kérdésben a végleges szót csak további részletes vizsgálatok 
alapján lehet kimondani, s az is valószínű, hogy még egyugyanazon karszton 
belül sem szabad majd sematikusan általánosítani.

Vízhozam és barlangméret kapcsolata

Az Aggteleki-karszt aktív patakos barlangrendszerei kitűnő lehetőséget 
nyújtanak a bennük áramló vízfolyások nagyságrendje és az adott barlangjárat 
nagyságrendje közötti összefüggések természetének tanulmányozására.

Első megközelítésben kézenfekvő gondolat lehetne, hogy a két 
paraméter között egyszerű egyenesirányú progresszivitás érvényesülhet. Vagyis 
minél bővebbvizű egy barlangi patak, annál tágasabb barlangjáratot alakít ki a 
hegység belsejében.

Nos, ez a következtetés az Aggteleki-karszt példáinál olykor beigazo
lódik, olykor azonban nem. Itt ugyanis valóban előfordulnak bővizű barlangi 
patakok, amelyek sokkal tágasabb üregrendszert alakítottak ki a náluk 
kevesebb vizet szállító keskenyebb barlangfolyosó patakjánál. Előfordulnak 
azonban olyan bővizű barlangi patakok is, amelyek -  a fenti 
szabályszerűségből következő elvárásokkal ellentétben -  csupán szűk és 
keskeny barlangjáratot formáltak maguknak. Elegendő ilyen tekintetben a 
különböző barlangokból kifolyó patakok (karsztforrások) átlagos víztömegpro
dukcióját összevetni az adott forráshoz tartozó barlangrendszer legfontosabb 
méretparamétereivel.

A szabályt erősítő példák a következők: A roppant bővizű iósva- 
forrásban (alapvízhozama 250 1/sec) a nagytágasságú Baradla-rendszer vizei 
kerülnek napvilágra. A jóval kisebb víztömegprodukciójú Komlós-forráshoz 
(alapvízhozama 10 1/sec) viszont a számottevően kisebb méretparaméterű 
Béke-barlang tartozik. Hasonlóan kisebb vízhozamú karsztforrás a Kis- 
Tohonya (alapvízhozama 6 Esec), amelyhez az ugyancsak arányosan szúkebb 
méretjellemzőjű Vass Imre-barlang járatai kapcsolódnak. Még alacsonyabb 
átlagos vízbőségű karsztforrás a Kecske-kút (alapvízhozama 2 1/sec), s 
barlangrendszerének* (égerszögi Szabadság-bg.) folyosói is arányosan egészen 
szűkek.

A szabálynak ellentmondó példák az alábbiak: A Béke-barlang 
Komlós-forrásának vagy a Vass Imre-barlang Kis-Tohonya-forrásának átlagos 
(évi összes) vízprodukciója jóval kisebb, mint a nagyon bővizűnek mondható 
Kossuth-barlangi Nagy-Tohonya-forrás vízprodukciója (alapvízhozama 60 
1/sec). A Béke-barlang és a Vass Imre barlang folyosóinak szélességi 
paraméterei mégis jóval meghaladják a Kossuth-barlang Öblösségi méreteit.
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Még szélsőségesebb ellentmondást figyelhetünk meg, ha a nagyon bő 
vízhozamú, de szűk folyosöjű Kossuth-bárlang üregparamétereit az igazán gyér 
vízszállítású, és mégis hatalmas méretű üregekkel rendelkező Meteor
barlanggal vetjük össze.

A fenti példák meggyőző érvek lehetnek a vízhozam és barlangméret 
között feltételezett egyértelműen progresszív hatáskapcsolat hibásságáról. 
Másrészt bizonyítékot nyújtanak arra, hogy a patakos barlangok üregrendszere
inek kiformálásában nem a patak átlagos vízhozambősége az egyetlen, vagy 
akár csak a legfontosabb genetikai tényező.

Az áradási vízhozamcsúcsok nagyságrendjének szerepe az üregképző- 
désben

Vizsgálati eredményeim alapján bizonyosnak látszik, hogy a 
bariangöblösséggeí nem a földalatti vízfolyás átlagos hozambősége áll 
meghatározó fontosságú kapcsolatban, hanem az adott barlangban lehetséges 
legnagyobb R-típusú árvízi hozambőségek. Más szóval ez azt jelenti, hogy 
minél nagyobb tömegű áradmányvíz képes rendkívüli időjárási alkalmak során 
az adott barlang nemkarszíos vízgyűjtő térségeiről beömleni a barlangrend
szerbe, annál nagyobb szélességű barlangfolyosót hoz létre a földalatti árvizek 
hordalékeróziója. A patakeróziós barlangágak szélessége tehát alapvetően a 
nemkarsztos (karszton kívüli) vízgyűjtőkről származó maximális árvízi 
hozamok által meghatározott paraméter.

A fenti kapcsolatrendszer megfogalmazását általános érvényű 
axiómának célszerű tekinteni, ha ellentmondásmentesen kívánjuk megérteni a 
felszíni vízgyűjtőtérségek szerepét a felszínalatti barlanghálózatok üregge
netikájában. A hangsúly a szabályban a ponorokon át késleltetés nélkül beömlő 
B-típusú áradmányvizek hozamnagyságrendjein van. A karsztos vízgyűjtőkről 
származó és beszivárgással felszín alá került A-típusú karsztvíz hosszabb 
időtartamú -  késleltetett -  patakhozam növekményeinek ugyanakkor nincs 
érdemleges szerepe az üregfejlődésben.

Hozzátartozik ehhez a kérdéshez a különböző származású barlangi 
vizek sajátságos kémiai karakterisztikája is. A mészkő réshálózaíán keresztül 
történő alászivárgással bekerülő valódi karsztvizek (A-típusú vizek) ugyanis 
rendszerint magas oldott mésztartalmúak (kemény vizek), minthogy volt idejük 
a szivárgás időtartama során a velük nagy felületeken érintkező mészkőből 
szénsavkészletükkel arányos mennyiségű karbonátot feloldani. Ez az oka 
annak, hogy az A-típusú karsztok forrásainak vízkeménysége csak szűk 
határok között változik meg, ezek a karsztforrások tehát viszonylag állandó
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vízösszeíételűek. Az Aggteleki-karszföan ilyen karsztforrásnak tekintendő pl. a 
Kossuth-bariangból származó Nagy-Tohonya-forrás.

A nemkarsztos vízgyűjtőkről származó víztömegek (B-típusú vizek) 
azonban lágy vizek, amelyek még a mészkőbarlangon való átfolyásuk során 
sem oldanak fel érdemleges mennyiségű mészkövet. Ennek egyrészt az az oka, 
hogy viszonylag kis felületen és rövid ideig érintkeznek a barlangi 
mederágyban mészkővel, másrészt pedig nincs is a mészkő feloldásához 
szükséges érdemleges mennyiségű szénsavkészletük. így még a barlangon 
végigfolyva, a karsztforrásban való felszínreömlésükkor is lágy7 vizek 
maradnak.

Minthogy az Aggteleki-karsztban a víznyelők működése csak 
időszakos jelenség, azaz a barlangrendszereknek a nemkarsztos vízgyűjtőkről 
lefolyt lágyvíz nyereségük csak esetenként van, e B-típusú karsztokból eredő 
források vízminősége roppant változékony lehet. Előfordulnak területünkön 
olyan B-típusú karsztforrások is, amelyeknek a vize akár néhány perc alatt 
képes vegyileg gyökeresen megváltozni. A Komlós-fonás vízkeménysége pl. 
1955. augusztus 6-án reggel 5 óra tájban 3 perc alatt 16 német keménységi 
fokkal csökkent. Ugyanekkor (5 és 6 óra között) a Jósva-forrás vízhozama 400 
1/sec-ről 24,000 3/sec-re növekedett.

A B-jellegű megáradás vízhozamcsúcsa és a forrás vizének kilágyulási 
maximuma lehet egyidejű (vízfolyás nélküli barlangoknál), és lehet 
fáziseltolódásos (a vízfolyásos barlangoknál).

A hozamcsúcs és a kiiágyulási csúcs közötti időtartam a víznyelők és a 
forrás közötti karsztcsatomák karsztvízkészletével arányos. Egy barlangi 
vízmeder karszt-víztároló kapacitása tehát a forrás vízhozamgörbéjéből és a 
vízkilágyulási csúcs eltolódásának időkülönbségéből kiszámítható (5. ábra),

A Béke-barlangból származó Komlós-forrás B-típusú áradásainak 
törvényszerűségeit, s ezen keresztül a B-jellegű karszforrások árvizeinek 
sajátosságait szerző már 1955-ben meghatározta, amikor egy áradási ciklus 
során félóránkénti adatrögzítésekkel végigkísérte a forrás vízhozam-változása 
és a forrásvíz kémiai összetétele közötti szoros párhuzamokat. (Lásd JAKUCS 
LÁSZLÓ: "Az aggteleki barlangok genetikája a komplex forrásvizgálatok 
tükrében" c. tanulmányt (Karszt- és Barlangkutatás, 1959. í. pp. 37-67.). 
Megjegyzendő, hogy a kérdéskör tanulmányozásával foglalkozó más hazai 
kutatók is hasonló eredményekre és következtetésekre jutottak. (Lásd 
MAUCHA LÁSZLÓ: „Az Aggteleki-hegység karszthidrológiai kutatási 
eredményei és zavartalan hidrológiai adatsorai, 1958-1993”. VITUKI, 
Budapest, 1998. p. 414.)
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5. ábra. A megáradáskor kémiai összetételüket megtartó (A figura), illetve megváltoztató karsztforrások (B ésC  
figura) vizhozamváltozásának és vegyi jelleg  módosulásának sajátosságai. A felkiáltójel az áradást okozó csapadék

esemény időpontjátjelöli. Az ábra A figurája a karsztforrás A-típusú áradásának sajátosságait mutatja. A B figura 
egy karsztforrás B-típusú áradásának jellegzetességeit tünteti fe l abban az esetben, amikor az árhullám előtt nem volt 
vízfolyás a forrás barlanghálózatában. A C figura viszont a B-típusú áradás sajátosságait abban az esetben jellem zi, 

amelyben a forráshoz tartozó barlanghálózatnak az árvizet megelőzően is volt vízfolyása.
Fig. 5. Features o f changes in water yield  and modification o f the chemical nature o f karst springs that preserve 

(A) or alter (B,C) their chemical composition al times offlooding The exclamation mark denotes the time o f a 
precipitation event that causes flooding. A: This Figure depicts the characteristics o f A-type flooding o f the karst 
spring. B: This illustrates the characteristics o f B-type flooding o f a karst spring when there was no water flow  in 

the cave network o f the spring before the floodwave. C: The characteristics here relate to B-type flooding when 
there was water flow  prior to the fioodwater in the cave network relating to the spring.

A barlangöblösség terüietmegfeíeiési törvénye

Már e tanulmány korábbi fejezetei is érzékeltették, hogy a jósvavölgyi 
barlangmorfológiai tengelytől D-re található patakeróziós barlangrendszerek 
folyosóinak jellemző szélessége mindenkor egyenesen arányos az őket 
kiformáló nemkarsztos térszínekről beömlő áradmányvizek tömegével. Nem 
kétséges, hogy pl. a Baradla esetében a Fő-ág azért lényegesen szélesebb a 
Török-mecset-ágnái, mert benne nagyobb B-jellegű árvízhozamok hatalmasabb 
mennyiségű vize fut le, mint a Török-mecset-ágban. Másszóval fogalmazva: a 
Fő-ág árvízi csúcsáradás szempontjából -  tehát lényegében az eróziós aktivitás 
rövid időperiódusaiban -  számításba vehető nemkarsztos felszíni vízgyűjtő 
területe lényegesen nagyobb a Török-mecset-ágénál.

Ez az arányossági kapcsolat természetesen nem csupán az Aggteleki- 
karsztban észlelhető, hanem minden B-típusú karsztnál trendszerű, vagyis az 
egyéb B-típusú barlangoknál is annyira érvényesül, hogy „területmegfelelési
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törvény”-ként minősíthetjük. Az összefüggés a barlangképződés szempontjából 
nagy aktivitásúnak tekinthető nemkarsztos felszíni vízgyűjtő terület és e 
vízgyűjtőhöz tartozó barlangág szélessége között olyan progresszív arányossá
g i  hogy az megfelelő arányszámmal ki is fejezhető.

A területmegfelelési törvény tehát kimondja, hogy ha valamely eróziós 
úton kialakult barlangág utólagos beszakadással vagy omlással nem 
deformálódott folyosószakaszainak mm-ben kifejezett átlagszélességét eloszt
juk az ághoz tartozó nemkarsztos térszínű felszíni vízgyűjtőterület négyzetmé
tereinek számával, a mm törtrészeiben kifejezve megkapjuk az egy m2-es 
vízgyűjtőre eső barlangszélesség átlagértékét. Ennek a jelzőszámnak, ha 
egyébként a barlangfolyosó anyakőzete és a nemkarsztos vízgyűjtőtér kőzettani 
felépítése azonos, sőt a vízgyűjtő lejtők relief-energiája is egymáshoz hasonló, 
az azonos időszakban és azonos klímafeltételek között fejlődött legkülön
bözőbb barlangágak és vízgyűjtőtérségek összevetésében közei azonosnak kell 
lennie.

Ellenőrizzük példaként, hogyan alakul e szám a konkrét mérések 
alapján az Aggteleki-hegység különböző eróziós barlangjainál, illetve azok 
ágainál.
a. A Béke-barlang Felfedező-ágának folyosószélessége, még a mellékágak 
torkolata előtti szakaszon, 12 mérés átlagából véve 700 mm. Ugyanakkor a 
Bíbic-töbör nemkarsztos felszíni vízgyűjtő területe 272,700 m2. A szélességet 
elosztva a m2 számával, 0.00257 mm-t kapunk. Az értékjelző szám tehát 
ezesetben 257, ha a tizedespontot az egyszerűbb kifejezhetőség érdekében 
elhagyjuk.
b. A Béke-barlang Fő-ágának a felső szakaszban, ahol a mellékágak a 
számítást még nem zavarják, 8 mérés átlagából számított folyosószélessége 
2,700 mm. A Nagy-völgy nemkarsztos vízgyűjtő területe 1.078,400 m2 
kitelj edésű. Fenti számértékeket behelyettesítve a

Mb
----------  =m b

Tv

képletbe, ahol Mb a mért folyosószélesség mm-ekben, Tv pedig a 
nemkarsztos vízgyűjtőterület négyzetmétereinek száma, azt kapjuk, hogy mb 
(az egy m2-es nemkarsztos vízgyűjtőre eső barlangszélesség) értéke most 
0,00250 mm lesz, a békebarlangi Fő-ág jelzőszáma tehát 250.

A fenti ellenőrzést pontos mérések alapján több barlangágnái és 
nemkarsztos vízgyűjtő területnél elvégezve, az mb értéke mindenütt csaknem
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tökéletesen megegyezik a jósvavölgyi geomorfológiai tengelytől délre eső 
többi barlangfolyosóéval,
c. így pl. a Béke-barlang baloldali mellékágának (Kígyós-ág) átlagos folyosó- 
szélessége 500 mm, nemkarsztos vízgyűjtő területének nagysága 200,900 m . 
A képletbe behelyettesítve 248-as jelzőszámot kapunk.
d. A béke-barlangi Fő-ág rendkívül szűk első jobboldali mellékágának átlagos 
folyosószélessége 250 mm. Az ághoz tartozó Tv értéke 101,200 m2. Az ág 
jelzőszáma tehát 246.
e. A Baradla Retekágának átlagszélessége a Kúszó-ág felett 2,000 mm. 
Nemkarsztos vízgyűjtő területének kiterjedése 800,000 m2. Jelzőszáma 
kereken 250.
f. A Baradla Fő-ágának szélessége a Domica-ág csatlakozásától a Török- 
mecset-ágig végzett 22 szélességmérés átlagértéke szerint 12,5 m. A Fő-ág 
(beleértve a Domica-ág nemkarsztos felszíni vízgyűjtő területét is) 
áradmáiiyvizeit 4,8 km2 felszínről kapja. Kiszámított jelzőszáma 245. 
(Megjegyzem, hogy a Baradla Fő-ágát tápláló nemkarsztos vízgyűjtő terület 
kiszámításánál nem vettem figyelembe a Bábalyuk-víznyeiő jókora 
nemkarsztos vízgyűjtő területét, mert az itt összegyűlt víz zöme a Bábalyuk- 
nyeíőn eltűnve, egyáltalán nem kerül be a Baradla Fő-ágába, s így ennek 
áradmánypatakj át sem növeli.)

A képletek megfordíthatóságábó! következik, hogy ha ismerem 
valamely víznyelő nemkarsztos térszínű vízgyűjtő területét és a vidékre 
jellemzó eróziós jelzőszámot, úgy előre kiszámíthatom az esetleg még 
ismeretlen, feltáratlan, a víznyelőhöz tartozó barlangág szélességi méreteit. így 
például előre kiszámítható volt, hogy az égerszögi Szabadság-barlang 
főfolyosója, ha a 250-es jelzőszámot, mint középértéket vesszük, és a 
lemérhető 300,000 m2-es felszini nemkarsztos vízgyűjtő területtel számolunk, 
750 mm átlagszélességű lesz. Ez a szám, mint a feltáráskor beigazolódott, 
nagyjából csakugyan fedi a tényleges értéket. A Szabadság-barlang 
folyosójának átlagszélessége ugyanis megközelítőleg azonos a békebarlangi 
Felfedező-ágéval.

Am ha ismeijük egy eróziós barlangág folyosójának átlagszélességét és 
a terület jelzőszámát, akkor a képlet újabb megfordításával a nemkarsztos 
vízgyűjtő terület nagysága is kiszámítható lesz. Ekkor a képlet így alakul:

Mb
--------= Tv
mb
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Kézenfekvő feltételezés, hogy a képlet érvényessége fennállhatott a 
múltban is, tehát a barlangképződés fiatalabb periódusaiban. Azaz, ha egy 
barlangfolyosó szélességét nem a folyosószelvény alján, hanem valamelyik 
magasabb szelvényszintben mérjük le, és ezt az értéket helyettesítjük be a 
képletbe, akkor annak a nemkarsztos vízgyűjtő területnek a kiterjedését 
ismerjük meg, amely a szelvénymagasságban vett barlangfenékszint képző
désének idején látta el áradmányaival a barlangrendszert.

Ismeretes, hogy a völgyek hátravágódó eróziójának következtében egy 
völgy vízgyűjtő területe állandóan növekszik. Ennek a vízgyűjtő terület növe
kedésnek felel meg az a tapasztalati tény, hogy az eróziós barlangfolyosók 
függőleges metszeteiben felülről lefelé haladva egyre szélesedő folyosóátmérő 
mutatkozik. Elméletileg -  teljes barlangbevágódási ciklus esetén -  a 
folyosószélességnek a legfelső szelvényszintben zérusról kell kiindulnia, és -  a 
nemkarsztos vízgyűjtőtér növekedésével párhuzamosan -  többé-kevésbé 
egyenletesen kell a barlangfolyosónak tágulnia a szelvény talpa felé közeledve. 
Teljes fejlődési ciklus esetén tehát, amikoris a nemkarsztos vízgyűjtő terület 
vakvölgyei együtt fejlődnek és növekszenek a barlangfolyosóval, a barlang
metszet lényegében egyenlőszárú háromszöget mutat. Hogy ez a háromszög
szelvény magas, csúcsos, vagy alacsonyabb, tömpébb, az mindössze a meder 
bevágódási dinamikájának a függvénye.

Ha ebből a szemszögből is megvizsgáljuk a jósvavölgyi geomorfológiai 
tengelytől délre található eróziós patakbarlangok folyosóinak keresztmetszetét, 
azt az igen feltűnő eredményt kapjuk, hogy a háromszögszelvények felső 
csúcsai a legtöbb helyen hiányoznak. Leginkább csak a keskeny mellékágaknál, 
például a baradiai Törökmecset-ágnál találjuk meg a kezdettől fogva 
folyamatos, teljes erózióciklusra utaló, magas, csúcsíves folyosószelvényt. 
Ugyanakkor a Baradla, vagy a Béke-barlang Fő-ágának, az egész Domicának, 
a Retek-ágnak, de a Dancza-barlangnak is az átlagszelvényei trapézaiakúak. E 
barlangfolyosókbói a bevágódási ciklus korai és középső szakaszai 
hiányoznak. A Baradla Fő-ágának, de ugyanúgy a Domica-ágnak, Retek-ágnak, 
vagy a békebarlangi Fő-ágnak széles, lapos, vízszintes tetőzete ("mennyezeti 
medre") van csaknem minden olyan helyen, ahol az eróziós folyosó nem nyílt 
tektonikus hasadékban fejlődött ki, vagy ahol utólagos omlás, szakadás az 
eredeti eróziós szelvényt nem deformálta. Ez a sima, vízszintes, erodált lapos 
mennyezeti sík még a legmagasabban fekvő szifonkerülő járatok 
morfológiájára is jellemző (6. ábra).

Igen valószínű, hogy a mennyezet kierodálása a barlangképződés 
legősibb korszakát, az üregkeletkezés kezdetét jelzi..
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A Baradia Fő-ágánál a mennyezeti szelvényben mért átlagszélesség 6-7 
m között van, a Béke-barlangnál kb. 220 cm, a Retek-ágnál átlagosan 160 cm. 
Ez -  képletünket alkalmazva -  azt jelenti, hogy kialakulási ciklusának kezdetén 
a baradlai Fő-ág nemkarsztos vízgyűjtő területe már 2,8-3,2 km2 körüli 
kiterjedésű volt, a mai nemkarsztos vízgyűjtő területnek mintegy 0,7 része.

A Retek-ág cikluskezdeti vízgyűjtője 640,000 m2 volt, a mai vízgyűjtő 
terület mintegy 0,8 része. A Béke-barlang Fő-ága ugyanilyen alapon számítva 
fejlődési ciklusának kezdetén már 880,000 m2 felszínű nemkarsztos vízgyűjtő 
völgyrendszerből kapta vizét. Ez mai vízgyűjtő területének ugyancsak pontosan 
0,8 része.

Nagyon tanulságos ilyen nézőpontból megvizsgálni az Arany-utca 
torkolatánál megfigyelhető mennyezeti medreket (7. ábra) '.

6. ábra. Eróziós barlangágak típusszelvényei a Jósvafői geomorfológiai tengelytől délre eső patakbarlangokban.
I = Béke-barlang Vör&s-lobogó-ág (teljes ciklus), 2 =  Baradla Török-mecset-ág (teljes ciklus), 3 -  Béke-barlang 

Fő-ág (csonka ciklus), 4 =  Baradla Retek-ág (csorka ciklus), 5 — Baradla Fő-ág (csonka ciklus). A 3-5. sorszámútok
batükapurásfolyosószelvények

Fig.6. Type sections in erosional cave-branches in stream-caves lying to the south o f the Jósvafő 
geomorphological axis. 1: Red Banner Branch of the Peace Cave (full cycle), 2: Turkish Mosque Branch o f the 

Baradla Cave (full cycle), 3: Main Branch o f the Peace Cave (truncated cycle), 4: Radish Branch o f the Baradla 
Cave (truncated cycle), 5: Main Branch o f the Baradla Cave (truncated cycle). Numbers 3-5 are passage sections

involving subsurface capture.
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7. ábra. A Baradla-barlang Fő-ága (F), Arany-utca nem oldalága (A) és Fő-ág-kezdeménye (E) mennyezeli-medres 
csatlakozási helyének morfogenetikdi modellje. A barlcngképződés kezdeti szakaszában a Baradla fő  ága az Arany

utca volt. A jelenlegi Fő-ág helyén egészen jelentéktelen vízhozamú, keskeny és alacsony kis kanálisként, mellékágként 
csatlakozott hozzá az ősi Fő-ág-kezdemény. A jeledegi nagy víznyelők kialakulásával, a szövegben tárgyalt 

karsztperemi batükapturák létrejöttével az E csatorna időszaki vízszállítása ugrásszerűen megnövekedett, s az Arany
utca rovására kialakult belőle a mai Fő-ág. A barlangfejlődés későbbi szakaszában az Arany-utca inaktiválódott, 

folyamatos továbbmélyülése megállt, s így ma a Fő-ág "foggá oldalágának" tekintendő. Ugyanennél a csatlakozásnál 
jó  példáját láthatjuk annak is, hogy minél bővebb vízhozamú valamely barlangfolyosó, annál egyenesebb annak

lefutása.
Fig. 7. M orphogenetic model o f the sites o f roof-and-bid connection o f the Main Branch o f the Baradla Cave (F), 

its side-branch known as Gold Street (A) and the initiation o f the Main Branch (E). In the initial phase of cave 
form ation, Gold Street was the main branch o f the Baradla Cave. A t the site o f the present Main Branch, it was 

jo in ed  by the ancient initiation o f the Main Branch, as a narrow and low minor side-branch with a quite 
insignificant water yield. With the development o f the present large swallow-holes and the subsurface capture on 

the edges o f the karst, there was a sudden jum p in the quantity o f water periodically transported by channel E, 
and the current M ain Branch was form edfrom  it a  the expense o f Gold Street. In the later phases o f cave 
development, Gold Street became inactivated and the continuous process o f its deepening ceased; today, 

therefore, it is to be regarded as a suspended side-branch o f the Main Branch. This connection provides a good 
example o f the fa c t that, the greater the water yield in some cave passage, the straighter its course.

A felsorolt tények azt bizonyítják, hogy az Aggteleki-karsztot délről 
határoló, pannon üledékekkel fedett nemkarsztos térszín völgybevágódásai már 
a barlangképződésnél korábban kialakultak. Eleinte még a karsztfelszínen 
keresztül volt a mai Jósva-völgy irányába nyitott lefolyásuk.

Csakis a terület fejlődésének jóval későbbi időszakában, valószínűleg a 
pleisztocén nagy glaciálisaiban csapolta meg patakjukat alulról a mészkő
tömeg. A karszt tehát mélységi lefejezéssel (batükapturával) nyelte magába a 
már fejlett patakjait. Ekkor váltak víznyelős vakvölgyekké a pannon takaros
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térszín völgyei, s azóta folytatódik az eróziós völgy-bevágódási ciklus lent a 
karszt mélyében. (8. ábra)

Hasonló mélységi pataklefejezések hazánk területén máshol is 
ismertek. Egyik legfiatalabb és még kevéssé deformálódott batükapturás völ
gyünk a Bükk hegység répáshutai Csúnya-völgye, amelyet a Pénz-pataki - 
barlang víznyelője fejezett le, valószínűleg már a holocén folyamán. A 
Nyugati-Mecsekben található Szuadó-völgy tengely-vonalában pedig korunk
ban, a szemünk láttára megy végbe a felszíni patakmeder alulról történő 
lefejeződése (BARTA K -TÁRN A! T. 1999),

8. ábra.. A z Aggteleki-karszt fejlődésinek két jellem zőfázisa
I. -  Az eróziós barlangképződési ciklus még nem indult be. Az Aggtelek-Égerszög vonaltól délre elterülő nemkarsztos 
fedőtakará/ú térszínbe beleárkolódó völgyek záporpatakjai a mészkőkarsztfelszínén folynak le az ősi Jósva-völgybe.

Eközben természetesen a karszton átvezető folyásszakaszukon is völgyet mélyítenek maguknak.
II. -  A vízzáró takarót viselő terület és a mészkőkarszt határvonalán /ponorvonal/ kialakuló víznyelők alulról lefejezik 
a záporpatakok völgyeit (batükaptúra), s  azok pataijai ettől kezche felszín alatt folynak le a Jósva-völgy irányába. Az

eróziós barlangképződési ciklus beindult. A karsztfelszín vízfolyás nélkül maradt mészkővölgyei fokozatosan
töbörsorokká alakúinak át.

Fig.8. Two characteristic phases in the development o f the Aggtelek Karst.
1: The erosiona! cave-formation cycle has not yet begun. The storm-streams in the valleys cut into the terrain with 
a non-karslic cover lying to the south o f the line between Aggtelek and Égerszög flow  down into the ancient Jósva 
Valley over the limestone-karst surface. Naturally, during this (hey deepen the valley as they flow  over the karst. 

I I  The valleys o f the storm-streams are cut offfrom  below by svallow-holes developing on the boundary line (the 
swallow-hole line) o f the limestone karst and the area with the water-sealing cover, andfrom  this point on these 

streams flow  underground in the direction o f the Jósva Valley. The erosional cave-formation cycle has begun. The 
limestone valleys o f the karst surface which remained without a water flow  are progressively transform ed into

series o f dolirns.
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