
A SZABADSÁG-BARLANG FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE

Kraus Sándor

BEVEZETÉS

Az önként végzett tudományos kutatás főként két módon történhet:

a. kitalálhatunk elméleteket és ehhez bizonyítékokat keresünk
b. a barlangok sokszori bejárásával és minden apró részletének 

megfigyelésével próbálunk véleményt alkotni a barlangjáratok és 
képződményeinek kialakulásáról az "anyag-alak-folyamat" elv 
figyelembevételével.

Nem szeretnék magasröptű elméleteket gyártani és szabályos publikációt 
írni. Elsősorban a tényekből kívánok kiindulni. Ezek alapján szeretném felhívni 
a figyelmet a Szabadság-barlang fejlődéstörténetének legfontosabb problémáira 
és megoldandó feladataira. A továbbiakban felsorolok néhány dolgot, amit 
láttam —vagy látni véltem- és megpróbálok következtetni az azokat létrehozó 
folyamatokra. Azután űgy-ahogy szeretném sorrendbe rakni a folyamatokat és 
a történéseket.

Próbáljuk meg tehát a most is látható pillanatnyi állapotból visszafelé 
következtetni a Szabadság-barlang fejlődését!

A FELSZÍN VIZSGÁLATA 

Megfigyelések és következtetések

Szabályos víznyelős töbörból indul a barlang 
jelentős méretű vízzárós terület volt.
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Jelenleg nem kap felszíni vízfolyást -> erős felszin-változás történt (vagy 
éghajlatváltozás?).

A barlang száraz, de a forrás állandó alsóbarlang, vagy (és) más járatok 
vannak.

Forrás vízhozama és kémiája
-* ehhez sajnos még nem értek.

Nagyjából 5 m vastag forrásmészkö van a völgyben a Kecske-kúttól lefelé 
a barlang kijárata feltöltódve erősen és hosszan -> kutatás (feltárás) 

innen reménytelen.

Feladat

Megállapítandó a forrásmészkö kora és az, hogy melyik fázisban alakult 
ki.

A FORMÁK VIZSGÁLATA 
(morfológia)

Megfigyelések és következtetések

Fótén oldott hasadék
kezdeti üregesedés víz alatt 

Gyakori a kulcslyuk-szelvény
-> kezdeti üregesedés víz alatt 

Szakaszonként erős szelvényváltozás
-> kőzettani különbségek jelentősek. 

Járatszakaszok egyenesek
-> tektonikus meghatározottság 

Néhol magasba nyúló termek
-> tektonikus irányok kereszteződése

Feladat

A barlang tektonikai feldolgozása.

Megfigyelés és következtetés

Keskeny, magas járat a jellemző
a hegy emelkedett, vagy a völgy vágódott be.
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Feladat

Megvizsgálandó, hogy a hegy emelkedett-e, vagy a völgy vágódott be? 

Megfigyelés és következtetés 

A járatszelvény is meanderezik
-* mélyülés közben nyílt víztükör volt (ez a kulcslyuk-szelvény alja).

Feladat

Feltétlenül szükséges néhány szelvény pontos felmérése.

Megfigyelések és következtetések

Meanderezö járatok nagy mennyisége
-> patakos időszak hosszan tartott, (időszakosan?) erős vízmozgás volt.

Meanderek szélesek, teljesek 
-» nem volt eredeti üreg.

Pokol kulcslyuk-szelvényének alja nagyon keskeny 
-> gyors bevágódás (vagy kőzettani ok?).

Feladat

Mérést kell végezni annak megállapítására, hogy a Pokol főtéje vízszintes sík-e?

Megfigyelések és következtetések

Néhol vízszintes fótesík, oldásos színlóvájuk (?)
-» a víszint időnként tartósan azonos volt.

Szűk szakasz (Kuszoda)
-» az előtte levő rész majdnem teljesen feltöltődött, ez kevésbé.

A KIVÁLÁSOK VIZSGÁLATA

Megfigyelések és következtetések

Sok cseppkő, egyes részeken borsókő
-> régóta légteres, jól szellőző barlang.
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Bejárati részen sok borsókő
-* erős bejövő huzat (volt?), jelentős párolgás 

C 02 a Kuszodában és a további részeken 
-> más kőzet,gyenge légcsere.

Cseppköveken felsőbb szinten néhol agyaglepedék
-> árvíz magas szinten, (kora ismeretlen, meghatározhatatlan?) 

Emeleti járatban (4-2.5m) cseppkő medencék
-> a feltöltődött időszakban (?) jól cseppkövesedett

Feladat

Meg kell határozni a medencék abszolút korát!

Megfigyelések és következtetések

Emeleti medencék mindenhol szárazak
vízmennyiség csökkent, vagy lejjebb jut be a barlangba, vagy az 

alsóbarlangba jut le.
Emeleti medencékben szegfűkalcit helyett borsókövek alkotják a

cseppkövek "bocskorát" %
-> a medence aktív időszakában gyakori áradások agyagot hoztak.

Vastag cseppkövek a kitöltés maradványain
-* hosszú ideig volt cseppkövesedés a kitöltött időszakban, vagy azóta is 
fejlődnek.

Feladat

Mintavételek és izotópvizsgálatok alapján a cseppkő lámpások abszolút korának
meghatározása.
Cseppkő lámpások +0.5 m magasság körül vannak, a cseppkő mdencék kb.
4-2.5 m-en.

-* különböző kiválások más időben képződtek, vagy egy időben, csak más 
szinten.

A FELTÖLTÓDÉS ÉS KIMOSÓDÁS VIZSGÁLATA

Megfigyelések és következtetések

Egyes szakaszokon agyag és kavics kitöltésnyomok a teljes szelvényben
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-* néhol szinte teljesen feltöltődött az üreg.
A kitöltésben kavics is van

-* behordódásnál nagy erejű víz volt, nyitott víznyelő.
A kitöltésben agyag, homok, kavics váltakozva található

-» a bejövő víz ereje (hozama) változott, vagy a patak sodorvonala 
változott, vagy a felszin fedettsége (növényzet) változott.

Feladat

A szelvényekben szemcseméret vizsgálatokkal-meg kell állapítani a vízsebesség 
változását.

Megfigyelések és következtetések

Néhol cseppkő eltemetve az agyagban
-» a fcltöltődés már egy légtercs időszak után történt.

Feladatok

A régi cseppkövek abszolút korát meg kell határozni. Megállapítandó, hogy 
van-e kitöltő anyag a Meseország cseppkőmedencéinek szintjén? Agyagot az 
árvizek felvihettek, de kavics van-e?

Megfigyelés és következtetés

Kitöltésteraszok magasan a jelenlegi talpszint fölött 
-»jelenleg kimosódás történik (vagy történt).

Feladat

Megvizsgálandó, hogy hová lett a sok kitöltő anyag?

Megfigyelések és következtetések

Cseppkő lámpások
-» régi kitöltés szintje 
-» régi kitöltés kimosódása

Hullámkagylók néhol a kitöltő agyagba, sőt az eltemetett cseppkőbe is
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belevágódtak
-> felerősödő kihordó vízmozgás, koptatás (erózió).

Jelenleg jól járható szelvényméret
-> kihordódás jelenleg is tart, de legalább is nem régi.

Jelenleg légteres járat van
-> a kitöltés a Pokol még ismeretlen folytatásában (vagy az alsóbarlangba) 
hordódott el. Esetleg kiment a felszínre?

Feladat

Meg kell állapítani, hogy a forrás utáni forrásmészkó-tömegben van-e 
barlangból kihordott szilárd anyag?

ÖSSZEFOGLALÁS

Összefoglalva a Szabadság-barlang fejlődésének fázisait, feltételezem az 
alábbiakat. (Lábra).

1. A víz alatti oldódás a tektonikusán meghatározott irányok mentén 
történik. A szelvény a különböző kőzetekben más és más méretű lesz, a 
dolomitban esetleg nem is képződik számottevő üreg (Kuszoda).

La. Vízszintcsökkenés, az üreg felső síkjában vízszintes főtesík alakul ki.

2. Erős vízszintcsökkenés, a légteres üregben folyó (időszakos?) patak 
erősen mélyíti a medret, jól fejlett meanderek lesznek a viszonylag 
keskeny járatban. Összefüggő járat alakul ki a víznyelőktől a forrásig. A 
magasabb részeken cseppkövesedés jön létre.

3. Vízhozamcsökkenés, ami erős feltöltődést, és ennek következtében 
vízszintemelkedést okoz az egész barlangban. A víznyelő még nyitva van. 
Közben a cseppkövesedés tovább tart.

3.a. A járatban hosszú ideig nem folyik víz, cseppkő fedi be néhol a kitöltést. 
A víznyelő valószínűleg eltömódik.
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4. A vízmozgás újra megélénkül, ezért a laza kitöltés többségét eltávolítja 
az üregből, miközben a vízszint egyre mélyebbre kerül. Egyes 
cseppkőképzódmények függve maradnak, jelezve az egykori kitöltés 
szintjét.

4.a. A jelenlegi állapot: a barlangban vízfolyás nagyon ritkán van, a víznyelő 
megszűri az esetleges nagyobb hordalékszemcséket. A cseppkövek 
fejlődnek.

Nem tudom, hogy a forrás utáni felszíni mészkiválás melyik szakaszban 
történt, sem azt, hogy a barlang víznyelő felőli részére jellemző nagy 
mennyiségű borsókő mikor képződött.

Ez a feltöltődéses, újra kimosódásos folyamat jól felismerhető a Baradla- 
és Danca-barlangokban is. Utóbbiban a járatszelvénynél lényegesen keskenyebb 
meanderezó csorga is jellemző a barlang víznyelő felőli részére.

Feltételezem, hogy a földtani közelmúlt jeges, száraz szakasza(i) és a 
melegebb, nedves szakasz(ok) egymásutánja idézte elő a változásokat. Ezt a 
jelenséget a Kárpát-medence számos barlangjának a környező völgyek terasz
szintjeihez való kapcsolatának vonatkozásában már régen leírták (Lóczy, 
Cholnoky, stb.).

Nagyon remélem, hogy előbb-utóbb valaki(k) alaposan tanulmányozni 
fogják a barlangokon belüli kitöltések és formák összefüggéseit, részletesen 
megállapítva az üregrendszerek fejlődéstörténetét. A leírt jelenségek bármikor 
megtalálhatók a barlangban, mindazonáltal lehet, hogy értelmezésükben 
helyenként tévedtem.

Köszönetemet fejezem ki a Karszt és Barlang alapítványnak, 
tanulmányutaim költségeihez kapott anyagi támogatásért.

Kraus Sándor 
geológus 
Budapest 
H-1039
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EVOLUTION ON SZABADSÁG CAVE

by

S.Kraus 

SUMMARY

A brief review of the geological history of Szabadság Cave is presented 
below:

1. Underwater dissolution along tectonically set lines. Cavity size depends 
on the type of rock and may not develop at all in dolomite.

la. Waterlevel drop leaves a horizontal crown.

2. Drastic waterlevel drop; the (ephemeral) stream flowing in the air-filled 
passage erodes its channel heavilty, meanders develop in the relatively 
narrow passage. Continuous passage from the sinkholes to the spring 
with dripstones in the higher sections.

3. Reducing discharges deposit silt and raise the waterlevel in the whole 
cave. The sinkhole is still open, dripstones continue growing.

3a. Extended periods of no flow, some fills are covered with dripstone. The 
sinkholes become probably blocked.Repeated wet period. The returning 
flow removes most of the loose sediment, erode the channel and lower water 
levels. Hanging dripstones remain as evidences of former stages.

4a. The present situation; rare flow in the cave, coarse debris filtered out 
in the sinkhole, dripstones continue growing.

* The limestone deposit at the spring and the large mass of pisolith in the 
vicinity of the sinkhole could not be dated yet.

Such filling-erosion cycles are clearly recognizable in the Baradla-, Béke- 
and Danca caves, too. In the latter the strongly meandering trough over the cave 
part at the sinkhole is much narrower than the entrance section.
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These changes were presumably caused by the succession of dry spells 
during the glaciation periods and warmer, wet climates in the recent geological 
past and were described repeatedly (Lóczy, Cholnoky, etc.), in attempts to relate 
caves to the terrace elevations of the surrounding valleys in the Carpathian Basin.
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