
A SZABADSÁG-BARLANG KARBONÁTOS KIVÁLÁSAI

Kraus Sándor

A kiválásokkal foglalkozó anyagom szorosan kapcsolódik a barlang 
fejlődéstörténetéhez, kölcsönösen alátámasztják illetve megvilágítják egymást.

A CSEPPKÖVEK VIZSGÁLATA

A Szabadság-barlang cseppkövei nem különböznek az Aggteleki
karsztvidék többi patakos barlangjának kiválásaitól. Néhány szép, helyi 
nevezetességű cseppkő természetesen található a barlangban. A "cseppkő-leltár" 
még nem készült el, de a jelenleg elkülönített kb. 40 féle cseppkőkiválás 
többsége megtalálható a barlangban.

Említést érdemel a foltokban levő heliktitek viszonylag gyakori 
előfordulása.

Cseppkómedencék találhatók a felső szintű járatok egyes részein. 
Ezekben szegfükalcit helyett borsókövek alkotják a bocskoros cseppkövek 
"lábbelijét". Valószínűleg a medencét gyakran elborító áradmányvíz lebegtetett 
hordaléka okozta ezt az elváltozást; ennnek bizonyítása azonban még vizsgálatot 
igényel.

A barlang fejlődéstörténetéhez adnak fontos ismereteket a gyakori 
сяерркоЪаМасЫпок és cseppkólámpások. Ezek jelentős mennyiségű vizi 
hordalék felhalmozódását majd kimosódását bizonyítják.

A cseppkövek kisebb hányada (?) élő, fejlődő. A nagyok között sok az 
erősen csillogó (átkristályosodott), tehát már nem fejlődő képződmény.

Általában elkülöníthetők agyagos (régi) és tiszta (többnyire fehér) 
példányok, gyakran egymás mellett, egy magasságban. Ebből arra lehet
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következtetni, hogy az elöntéses, majd az árvizes kimosási időszak óta hosszú 
idő telt el, miközben nagy tömegű cseppkő fejlődhetett. Ezeknek tényleges kor
adatai (abszolút kor) értékes ismereteket nyújthatnának a kitöltődés idejéről. 
Néhol jelenkori visszaoldódás látható a csepegések alatt.

Л BORSÓKÖVEK TANULMÁNYOZÁSA

A terület patakos parlangjai közül a Szabadság-barlang kitűnik a bejárati 
szakaszon (víznyelő felőli részen) található nagyon sok borsókoí-kiválásával. A 
gömbök változatos méretűek, a gombostű-fejnyitól a 6-8 mm átmérőig. 
Többnyire irányítottan, foltokban helyezkednek el és a bejárat felé emelkednek 
ki a felületről. Gyakran a cseppkövek egyik oldalát borítják. A kanyarodó 
járatrészeken a befelé áramló levegő mozgásának megfelelő az elhelyezkedésük. 
Jól észlelhetően a Létrás-teremig lehet megtalálni ezeket a képződményeket.

A borsóköveket Magyarországon először a Szemlő-hegyi-barlang 1930- 
ban történt felfedezése során ismerte meg a barlangtan. Egyértelmű volt a 
véleménny ezeknek melegvizes eredetéről. A Budai-hegység többi barlangjának 
megismerése is alátámasztotta ezt az elméletet. Hogy miért nem így van, illetve 
miért olyan sok a borsókő a melegvizes eredetű barlangokban, az egy másik 
előadás témája lehetne. %

A Szabadság-barlang feltárása után nem tudtak magyarázatot adni az első 
rész dús borsókövességére, ezért nem is nagyon foglakoztak vele a 
továbbiakban. A melegvizes borsókó-képződési elmélet (Gánti T. 1962) után a 
légmozgás hatására létrejött kiválásokról először Rónaki írt (Rónaki L. 1980). 
Szerinte a levegő aeroszol-tartalmából csapódik ki az állandó légmozgású 
helyeken a huzatborsókó.

Döntő fordulatot 1992. évi tanulmányutunk hozott borsókő-ügyben (Kraus
S. 1992). Az USA néhány barlangjában látottak megkérdőjelezték a szép és 
világos hévizes borsókő-elméletet. Ezután több nagybejáratú barlangban is 
láttam a Bükk-hegységben cseppkőlefolyásokat amiket határozott kifejlődésű 
borsókő-gallér vett körül. Itt meggyőző volt, hogy a nedves folt szélén, ahol a 
párolgás erősebb a víz szivárgásánál, ott borsókő válik ki. Azaz légteres, 
parolgásos jelenségről van szó, ami a Szabadság-barlangra is könnyen érvényes 
lehet!

A földtani szakirodalom említi a réti-cseppkő (réti-borsókő) képződését. 
Gyakori a Budai-hegységben is, hogy a mészkő-darabok alsó oldalán a fentről
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lecsorgó esővíz oldott mészanyagának bepárlódása apró borsókat eredményez. 
Ezeknek alakja, szerkezete erősen hasonlít az "igazi" barlangi borsókéra.

Hogyan képződött tehát a sok borsókő a Szabadság-barlangban, és miért 
csak abban? A második kérdésre könnyebb a válasz: nem csak itt van borsókő, 
hanem az Alsó-hegy sok zsombolyában is található "zsomboly-borsókó'", illetve 
"huzat-borsókő"'. A terület többi patakos barlangjában is előfordul kisebb 
foltokban enyhe borsósodás.

Marad a hogyan kérdése. Feltételezésem szerint a kőzetből előszivárgó 
víz az idők folyamán különböző kiválásokat hozott létre. A barlang erős 
kitöltódése előtti időszak kiválásairól keveset tudunk. A cseppkőbaldachinok és 
lámpások már a feltöltődött folyosó aljzati szintjét jelzik. Ezután az 
üledékkimosás következett, ami nagy vízmozgást igényelt. Ekkor a víznyelő 
nyitott lehetett, amin a téli időszakban (?) erős levegőbeáramlás feltételezhető. 
Ez a bejárat közelében szárította a nedves felületeket, ahol ezért a cseppköveken 
is borsókő képződött. A falak egyes repedései mentén az előbukkanó nedvesség 
nem csordult le, hanem helyben elpárolgott, létrehozva a barlangra néhol 
jellemző 2-5 cm átmérőjű "gombócokat" is. Egyes falfelületeken beljebb is 
ugyanez a folyamat történt, miközben az erősebb szivárgásé helyeken továbbra 
is cseppkő képződött.

Az éghajlat további változása miatt eltömődött a víznyelő, és erősen 
lecsökkent a barlang légmozgása, ami a borsósodást is csökkentette. Azóta 
egyes szakaszokon a cseppkő több centiméter vastagon betakarta a borsókat, 
ami az időpont megállapításánál lényeges. Abszolűt-kor adatok hiányában csak 
feltételezhető, hogy a borsókő képződése legalább a legutolsó "jeges" időszakba 
tehető.

A LÉGÁRAMLÁSI VISZONYOK FIGYELEMBEVÉTELE

A párolgásos borsókőképződési elmélet legfontosabb tényezője a barlang 
légáramlási rendszere, ezért ezzel külön is foglalkozni kell.

A Szabadság-barlang szellőzése jelenleg gyenge, amit a Pokol-szakaszban, 
illetve a végponti részen érezhető mértékű C 02-feldűsulás is mutat. A 
mesterséges bejáraton (tárón) végzett mérési sorozatok nagyon kis légmozgást 
észleltek (Balázs D. 1969). Saját tapasztalatom: 1994 márciusában, szeles időben 
a denevér-röpnyílás fedőlapjának kinyitása után kb. 1 órával a Létrás-terem 
közelében friss levegő áramlást lehetett érezni.
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A járatok jégkori (?) feltöltődése valószínűleg eltömte a légvezetésre is 
alkalmas repedések jelentős részét, amihez csatlakozik a víznyelő eltömődése 
is; a jelenlegi állapot erősen különbözik a "borsós időszaktól".

A borsók bejárati, víznyelő felé néző elhelyezkedése mutatja a szárító 
légmozgás irányát. Fordított légáramlás esetén a barlang belseje felől vízpárával 
telített levegő jön, amit radon-detektorok mérésével lehetne kimutatni.

A bejárat környékén általában nagyok a borsók, átmérőjük 6-8 mm, bár 
foltokban itt is vannak aprók. Befelé mennyiségük erősen csökken, csak egyes 
éleken fordulnak elő, és egyre kisebbek lesznek. Mindebből arra lehet 
következtetni, hogy a légáramlás szárító hatása elég hamar lecsökken, de 
legalább a Létrás-teremig megmarad; valószínűleg csak erős huzat tudja 
létrehozni kevesebb "üzemórával".

TOVÁBBI VIZSGÁLATI FELADATOK

kiválások, cseppkőtípusok számbavétele:
cseppkőtípusok előfordulási térképének elkészítése 
cseppkőlámpások, baldachinok szintjének meghatározása 
cseppkövek abszolút korának meghatározása 
a képződmények szerkezetének vizsgálata csiszolatban 
közbetelepülő agyagrétegek vizsgálata 
bocskoros cseppkövek borsóinak tanulmányozása 
cseppkő-borsókó átmenetek vizsgálata 
visszaoldódások megfigyelése
bemaródások keresése és felmérése a régi kiválásokon, a 
jelenlegi csepegések alatt, 

légáramlás vizsgálata: radonmérések
párolgás mérése 
huzatmérés

tektonika: nagy kereszttörések vizsgálata

Köszönetemet kell kifejezni a Karszt és Barlang Alapítványnak, ahonnan 
tanulmányutaim költségeihez anyagi támogatást kaptam.
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CARBONATE PRECIPITATIONS IN SZABADSÁG CAVE

by

S.Kraus

SUMMARY

Virtually all types of dripstone, including helictites, dripstone lamps and 
basins occur in Szabadság Cave. Dripstones are classified into two broad 
categories, the bare and the clay-covered ones. Between the main entrance and the 
Létrás Hallpisolith abound in the vicinity of the sinkholes, mostly on the walls 
facing the entrance. Domestic and foreign (USA) researchers question the formerly 
presumed thermal origin of pisolith and attribute these to evaporation, in that they 
developed where the rate of evaporation is higher than that of seepage. Inflow of 
cold air in winter through open sinkholes may reduce humidity and intensify 
evaporation in the cave. Further research is advocated on these.
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