Tóth Lajos

ÚJABB FELTÁRÁSOK ÉS MEGFIGYELÉSEK
A CSERSZEGTOMAJI KÚT-BARLANGBAN ÉS KÖRNYÉKÉN
A Keszthelyi-hegység DNy-i peremén, Cserszegtomaj területén van az ún. Kút-barlang. A hegyköz
ség temetőjében épült kápolna mellett, 182 m maga
san van az a kút, melyből a barlangot kutatás köz
ben találták meg 1930-ban, mikor a felszíntől számí
tott 51 méteres mélységet elérték.
A vízszintes barlangrendszer az átfúrt pannon
pirites homokkő, majd agyag alatt, kovás homokkő
és a felsőtriász fődolomit réteghatárán alakult ki.
A feltárt nyílástól lefelé még 13 métert kellett fúrni
a dolomitban, mire a mai karsztvízszintet elérték.
A jelenlegi kútfenék 63,8 m-en van.
A barlanggal foglalkozó leírások közül LeélŐssy Sándorét vettük alapul, mert ez a publikáció
az akkor ismert barlangrészek topográfiai és mor
fológiai részletezése mellett, átfogó geológiai és
genetikai értékelést is ad.
A Toldy Ferenc Gimnázium barlangkutató cso
portjának tagjai, a vonatkozó irodalom és a kör
nyék tanulmányozása után 1965. nyarán kísérelték
meg a cserszegtomaji barlangrendszer ismeretlen
részeinek feltárását.
A kutatótábor 1965. június 14-től 31-ig a cser
szegtomaji iskolában volt. A 22 főből álló csoport
feladata a Kút-barlang ismeretlen részeinek fel
tárása és térképezése, továbbá a környék karszt
morfológiai vizsgálata volt.
Az ügyeletes műszak tagjait csörlő segítségével,
ejtőernyő hevederben ülve engedtük le a kútakna
51 méteres mélységébe. A víz felett a barlang nyílá
sánál állványzatot építettünk, mely biztossá és könynyebbé tette a leereszkedés utáni barlangba jutást.
A kutatást a Leél- Őssy-féle térkép alapján kezd
tük el. Így a kútban levő bejárattól DK-i irányba
haladva eljutottunk a már ismert két kis terembe.
(Az elsőt Lovassy-, a másodikat Helikon-teremnek
neveztük el.) Az utóbbi végpontjait két irányba
áttörve, szűk járatokra bukkantunk. Az ÉK-i át
törés folytatásaként egy É-ra fekvő terembe jutot
tunk, mely hasonló nagyságú, mint a Helikon
terem (Szürke-terem). Itt még bontási lehetőség van.
A szűk barlangi folyosók nagy részén csak hasoncsúszva, vagy négykézláb közlekedhettünk, s ezt
még nehezebbé tette a labirintusrendszer alján levő
éles törmelék. A folyosórendszer számtalan irányba
elágazik. Egy-egy öblösebb rész tucatnyi bontási
lehetőséget kínál.
A DK-i áttörés után a kacskaringós, szűk járat
rendszer két folytatását ástuk tovább. Az egyiken
(Medikus-ág) ÉK-felé haladva, csakhamar szélesebb
részek következtek, majd a barlang egyik nagy
terme, a Toldy-terem. Ebből számos, ember magas
ságú szűk hasadék vezet a szélrózsa minden irá
nyába, majd fokozatosan ismét lealacsonykodi,

telve törmelékkel és dolomitporral. A falakon
gyönyörű kristályok tanulmányozhatók. Főleg
gipsz, de aragonit, barit és pirites kiválások is. Az
egész É-i rész erősen maturus állapotban van.
Nagymértékű a fekü dolomit porlódása, különösen
a ,,Homokozó” -ban. Az egyes részeken felfelé szé
lesedő, barnásvörös homokkő oszlopok találhatók.
Jellemző a falak rostos-sejtes-lemezes szerkezete.
A homokkőben bőségesen vannak kovásodott és
szenesedett páfrány fossziliák is. A járatok itt É-on
kissé lejtenek, majd ismét emelkednek. A barlang
egészét tekintve 5—6 méteres szintkülönbség mu
tatkozik. Számtalan eltömődött ág utal arra, hogy
hosszadalmasabb munkával lefelé is lehetne jutni.
A másik ún. Meteor-ágban D K felé haladva
ismét egy csomóponthoz értünk. Több bontási
kísérlet után végre DNy felé tág folyosón át egy
bonyolult alaprajzú üregbe, a Szabó Pál Zoltánterembe jutottunk. Ez a barlang legnagyobb terme,
mintegy 17 m hosszú és 3—4 m magas.
A Toldy-terem bejárata ( Molnár László felv.)
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Innen tovább haladva D-i irányba felrepedezett
iszaplerakódást találtunk (Holt-tó).
A mellékelt vázlat saját térképezés alapján ké
szült, s csaknem 250 m újonnan felmért szakaszt
rögzít. A ténylegesen feltárt járatok hosszát azon
ban mintegy 800 m-re becsülhetjük. Sajnos a térké
pezési munkában nem tudtuk követni a lelkes fel
tárást. A barlang régebbi (Szentes F.) felvétele,
iránymérések szempontjából egyezik felvételeink
kel, de a távolságok összegezve több méterrel eltér
nek. Ezért 1966-ban méréseinket alapos ellenőrzés
mellett megismételjük, súlyt helyezve az első sza
kaszra is, melyen 1965-ben csak átvezettük a mérőpoligont. Érdemes megfigyelni a főbb járatok alap
rajzát. A folyosók törésvonalak mentén fekszenek,
melyek ÉK—DNy-i és ÉNy—DK-i csapásirányúak. A járatok derékszögű „könyökeinél” további
feltárások, illetve bontási lehetőségek vannak. így a
barlangrendszer alaprajza egy rácsos törésrendszer
vonalait mutatja. A barlang alaprajza, de egyéb
megfigyeléseink és a laboratóriumi vizsgálatok is
alátámasztják Dornyai és Leél-Őssy feltevését, mi
szerint a cserszegtomaji Kút-barlangot az OsHévíz mainál melegebb feltörő vize oldotta ki.
Hozzá hasonló, de eddig ismeretlen rejtett kavernákat sejthetünk a vastag pannon takaró alatt.
A számtalan felszíni karsztos nyom és a bányá
szati kutatások eredményei alapján jogos a feltéte
lezés, hogy a Keszthelyi-hegység Ny-i részeinek
belsejében több kioldott összefüggő, vagy izolált
barlangcsoport van.
'Mint ismeretes a platójellegű Keszthelyi-hegység
nagyobb tömege felsőtriász korú dolomitból áll,
mely Ny-on lépcsős vetősorozat mentén süllyedt a
mélybe. Itt a felszínen pannon és pleisztocén rétegek
uralkodnak. A dolomit magaslatok, melyek törések
kel határolt sasbércek, felszíni karsztos nyomokat
mutatnak. így a Pajtika-tetőn és a Koponáron is
több 10—50 m mély, 5—30 m átmérőjű tölcsérszerű
töbröt figyelhetünk meg, melyeket kaolinites kréta
korú agyag tölt ki. D-en a már említett felsöpannon
homokkő és homok található, mely kevés piritet
és markazitot taralmaz. Ezt a szulfid felhalmozódást
is a környékbeli hőforrások hajdani feltörésével
hozták kapcsolatba.
Ny-on a Gyöngyös-patak K-i oldalán a Dobogó
domb porló dolomitján hajdani forrástölcséreket
találunk. A sok üreg közül a nagyobb Dobogótetői-barlangot felmértük és térképeztük. Ez három
nagy teremből álló hévvizes barlang, két bejárattal.
A Biked-dombon 186 m magasan is jól láthatók a
hévvizes nyomok. Kár, hogy ezt a Dobogó-domb
bal együtt a kőbányászok összetúrták és a lakosság
is évszázadok óta hordja innen a kőport. Kutatá
saink során betömött, mély beszakadást találtunk a
helyi termelőszövetkezet kőfejtőjénél Biked és
Dobogó között, Nagyék házánál. Ugyancsak üregek
voltak Zalaszántón a gyógyszertár közelében lévő
kútban, kb. 12 m mélyen. Leszállva a kútba be
falazva találtuk azt, akárcsak az irodalomból ismert
ún. Birkás-Kovács-féle kútbarlangot. Felmértük és

Korrodált dolomit fal a Toldy-teremberi ( Molnár
László felv.)
térképeztük a Rezi-vár alatti Meleg-forrás-barlangot és a Sinka-likat is. Itt bőven mutatkozik bon
tási lehetőség, de tekintettel ismert régészeti érté
keire, nem bolygattuk.
Ezek és az irodalomból ismert számos más karsz
tos formák a Hévíz hajdani munkájának eredmé
nyeit, feltörési helyeit mutatják, és az Ős-Hévíz
magasabb hőmérsékletéről tanúskodnak.
A termálvíz feltörési helye a geológiai idők folya
mán változott. Az első a Rezi-vár közelében levő
Meleg forrás-barlang a Rezi-vár alatt ( Keleti forrástölcsér)
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Munkánkban példaképnek tekintettük a környék
neves geológiai kutatóját, a nemrég elhunyt Dornyay (Darnay) Bélát, akiről a Kút-barlangot el
nevezni szeretnénk. Feladatainkat még korántsem
oldottuk meg. További munkánknak tekintjük az
1966. év folyamán a környék részletesebb karszt
morfológiai elemzését, a felmérést és a karsztos
üregek térképezését. Folytatjuk a Kút-barlangban is a
feltáró és térképező munkát. Szándékunkban van a
barlang élővilágának és meteorológiai viszonyainak
megfigyelése és regisztrálása. A környéken, más
exponált helyeken is bontási kísérleteket teszünk és
az általunk begyűjtött és feldolgozott anyagból
kiállítást szeretnénk rendezni a hévízi kórház épüle
tében.

Meleg-hegyen lehetett (427 m). A forrás aztán erről
a helyről a törésvonalak mentén D-re mindig ala
csonyabb helyre vándorolt.
A Meleg-hegy után az Ős-Hévíz a Csóka-kő tetején
jelentkezett, majd kioldotta a cserszegtomaj terü
letén feltételezett rejtett kavernákat, valamint a
Kút-barlangot (185 m), feltört a Biked (180 m)
csúcsán, majd a Dobogó (150 m) dolomit tömbjén.
Ma már Hévizén 104 méteres magasságban találjuk.
A forrás vándorlásának oka még nem tisztázott
kérdés. Feltételezhető, hogy a pliocénban a Keszt
helyi-hegység megemelkedett, s így az ottani
források szintjének süllyedése részben csak rela
tív volt. Kétségtelen azonban, hogy a Balaton-árok
kialakulása, tehát az erózióbázis süllyedése is szere
pet játszott a vándorlásnál.
Az elmondottakból kitűnik, hogy miért tartottuk
és tartjuk mi érdemesnek és fontosnak a cserszegtomaji Kút-barlangban és környékén végzett tudo
mányos feltáró és kutatómunkát.
A Dobogótetői-barlang alaprajza

Neue Aufschlüsse und Beobachtungen in der
Cserszegtomajer Brunnen-Höhle und ihrer
Umgebung
von L. Tóth
In der Ortschaft Cserszegtomaj (Transdanubien)
wurden 1930 beim Brunnengraben grosse Hohl
räume in 51 m Tiefe entdeckt. Das horizontale
Höhlensystem entstand an der Schichtgrenze von
kieseligen Sandsteinen und dem obertriassischen
Hauptdolomit. Das schwammartige Höhlenlaby
rinth bildet ein auf ca. 800 m langer Strecke er
kundetes Gangsystem, doch steht noch die Erkund
ung von namhaften unbekannten Strecken bevor.
In der Umgebung wurden in mehreren anderen
Schachtbrunnen kleinere oder grössere Hohlraum
systeme angetroffen. In der Entstehung der Höhlen
hatten die aufquellenden Thermalwässer eine sehr
bedeutende Rolle gespielt.

Новые вскрышные работы и наблюдения в так
называемой ,,Колодезной пещере“ в с.
Черсегтомай и в ее окресности
Л. Тот
В 1930 г. в с. Черсегтомай Задунайского края
при выкопке колодца были найдены полости на
глубине 51 м. Они оказались принадлежащими
к горизонтальной системе пещер, образовав
шихся награ нице между кремнистыми песчани
ками и главными доломитами верхнего триаса.
Губкообразный пещерный лабиринт образует
систему туннелей, разведанную на протяжении
около 800 м, по предстоит еще разведка значи
тельных неизвестных участкоз. В районе упомя
нутого колодца были найдены более или менее
крупные системы полостей еще в ряде других
шахтных колодцев. В формировании пещер
восходящие термальные воды сыграли очень
важную роль.
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