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mítással bajlódik. De ma m ár bízvást elkezdhetjük a téglát hor
dani, biztos alapokra fogunk építeni.

A klimatipus-kalendárium használata azt az előnyt is 
nyújtja, hogy a monoglaciális és poliglaciális felfogás közötti el
lentétet természetes úton elsimítja: aki csak a W ürm  90 ezer évé
ről ír egy tanulmányt, mint pl. nemrégiben Penck vagy Kéz A n
dor tanár, az nyugodtan lehet monoglacialista, mert ez alatt az 
időszak alatt a glecserjég úgyszólván állandóan borította fél E u 
rópát.

Aki a Iíiss-től kezdve, vagyis 230 ezer évre akar visszatekin
teni, annak biglacialistának kell lennie, ha meg a Giinz 1-től 
kezdve ír egy tanulmányt, annak m ár poliglaciálistának kell 
lenni.

Hogy a fauna és flóra leletanyaga ma még nem mindenkor 
fedi az elméleti klimakilengések sorát, azt m ajd eligazítja a jö
vendő s nem szabad, hogy felülkerekedjék bennünk az a felfogás, 
hogy „mást mond a fauna és mást mond a lösz“. Ha a kronoló- 
gus nyitott szemével nézzük a dolgokat, nem lehet komoly ellenté
tet látni egyrészt a morfológusok és geológusok által közzétett 
eredmények és másrészt a pollensprektumok és a fauna m arad
ványait feldolgozó tanulmányok között. Ne féljenek a fauna ku
tatói a Milankovics elmélettől, mert az minden hipotézistől men
tes pozitiv segédeszköz; ne hagyják magukat megtéveszteni, ha 
egy nagy Inqua konferencia nem hoz létre közeledést az eltérő 
vélemények között, m ert ez csakis kis társaságokban való feszte
len vitatkozások eredményeképen fog megszületni.
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A TAPOLCAI BARLANG TÖRTÉNETE.

Irta : Berger Károly.
3 képpel.

Még élénken emlékezetemben van, amikor 38 év előtt a 
Kisfaludy-utcában, Tóth Pál pékmester udvarában, kutatás alkal
mával Németh Ferenc kőműves-pallér 14 m mélységből feljőve, 
izgatottan jelentette Keszler Aladár építész-mesternek, hogy a kút 
oldala beszakadt s helyén nagy törmelékkel kitöltött üreg támadt.

Ez a felfedezés Tapolcán érthető feltűnést keltett, s hogy 
a helyzetet tisztázzuk, az építész-mesterrel többen, közöttük magam 
is, gyertyákkal és fáklyákkal felszerelve, az épülő kútba vödör
ben leereszkedtünk. Feneket érve szűk nyíláson átbújtunk s csak
hamar kisebb természetes üregben álltunk, mely jórészt agyaggal 
és kőtörmelékkel volt kitöltve. Innen m ár csak nagy nehezen tud
tunk továbbhatolni, mert itt is mindenütt kőtörmelék állta űtun-
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kát, ezt a víz évezredeken át más helyen kimosta s idehordta. 
De minden fáradtságot elfelejtettünk, amikor az első tágabb 
üregbe jutottunk, amelyet később néhai Lóczy Lajos dr. tisztele
tire  Lóczy-teremnek neveztünk el. Itt mindenekelőtt az üregnek 
szépen kiöblcsödő mennyezete és a padosan rétegzett oldalai ra
gadták meg a figyelmünket.

Óvatosan haladtunk tovább gyertya és fáklyafény mellett, 
egyszerre csak kristálytiszta vizű tó elé kerültünk, benne ezer 

meg ezer, apró, alig néhány centiméternyi halacska rajzott el 
befelé a sötét háttérbe. A fürge csellék riadtan menekültek előt
tünk, amikor fáklyáinkkal megvilágítottuk a víz tükrét, s ezzel 
megbolygattuk 1 ékés nyugalmukat, ahol Isten tudja mióta élték 
zavartalan életüket.

1. kép. Térképezés a barlangban.

Akkoriban nem jutottunk tovább, beértük a felfedezés 
tényével s a kúton át feljöttünk a napvilágra. Számunkra való
ságos élményt jelentett mindaz, amit a föld alatt aznap láttunk. 
Azóta is mindaddig, amíg a kút el nem készült, ismételten le
ereszkedtünk a tapolcai alvilágba.

Felismerve a felfedezett üreg turistái jelentőségét és szem 
előtt tartva a közeli Balaton idegenforgalmi lehetőségeit, elhatá
roztuk: mindent megteszünk, hogy ezt a barlangot feltárjuk, ren
dezzük, kivilágítsuk s ilyen alakban az idegenforgalom szolgála
tába állítsuk. Elhatározásunkat tett követte, hamarosan megala
kult a tíz helybeli érdeklődőből álló „Tapolcai Barlang Társulatu. 
Minden egyes tag fejenként 1.000 aranykoronát adott, hogy a 
munka megindulhasson. Ki volt kötve, hogy a Társulat tisztán 
altruista alapon végzi célkitűzéseit, vagyis a befektetett 10.000
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aranykorona a tagoknak sem jövedelmet, de még kamatot sem 
hozhat, az összeg kizárólag a nemes célt kell, hogy szolgálja, 
íg y  is lett; nemcsak ezt az összeget, de egy később felvett nagyobb 
kölcsönt is, a Társulat kizárólag a barlang fenntartására fordí
totta. Tisztán a tudománynak és a turistaságnak kívánt szolgá
latot tenni az a tíz lelkes ember.

Mint mindem felfedezésnél lenni szokott, úgy itt is, az ügy
ben járatlan  egyesek ezt a nemes vállalkozást lekicsinyelték, s 
gúnyos megjegyzésekkel fogadták; nem hitték, hogy a tíz ember 
képes lesz ebből az üregből jelentősebb dolgot alkotni. A Társulat 
tagjai azonban, ezzel a kishitűséggel mit sem törődve, munkához 
láttak és az összeadott összegből a feltáráshoz fogtak. E munka 
végrehajtásával megbízták Keszler Aladár építőmestert, aki szin
ten tagja volt a Társulatnak s akinek sok érdeme volt a barlang 
felfedezése, első feltárása és annak későbbi fejlesztése körül.

Keszler tervei szerint, alapos megfontolás és megfelelő 
méívsek után az utcáról, közvetlenül a járda  mellett, lejtős altárót 
mélyesztettünk a barlangba. Amikor ez meglett, iparvágányt fsk- 
t ttiink le s így termeltük ki a barlangban felhalmozódott renge
teg követ és agyagot. így  tártuk fel egymás után a barlangnak 
a bejárathoz közelálló termeit és folyosóit; később azután, mikor 
az m ár járható volt, folytattuk a kutatást és az újabb feltárást. 
Ezután következett a feltárt részek rendezése és kivilágítása, 
valamint a lejtős altáró és 74 kényelmesen járható lépcső meg
építése. Évek múltak el, míg a barlang olyan lett, ahogy , azt a 
látogató jelenleg látja.

A barlangot Tapolca nagyközség, elöljárósága a nevezett 
Társulatnak 25 évre bérbe adta oly feltétellel* hogy a barlang a 
benne lét sített beruházásokkal együtt, a bérlet letelte után, a köz
ségre száll át. A Társulatnak ennek fejében a községnek az úri- 
jog elismeréseképen évi 1 aranykoronát fizetett. Ez a bérlet 
néhány év előtt lejárt, s most a község saját kezelésében ta rtja  
a barlangot. E rre  a célra megalakította a Tapolcai Barlang- 
Bizottság-  ot, melynek részesei a község képviselőtestület mind
azon tagjai, akik a barlang ügyét különösen a szívükön viselik.

A Barlang-Bizottság a barlanggal szemben ugyanazokat a 
feladatokat vállalta, amelyeket a volt Társulat is annak idején 
maga elé tűzött. Most is a rra  törekszenek, hogy a barlangot 
bővítsék, fellendítsék s minél jobban az idegenforgalomba kap
csolják. Egyszóval a Bizottság zökkenés nélkül folytatja a Társu
lat munkáját. Az utolsó években különösen arra  törekedtek, hogy 
a tavas szakaszokat összekössék s az így létrejött tavasbarlangot 
csónakázásra alkalmassá tegyék; ez tényleg sikerült, úgy hogy a 
látogatók a barlangnak közel 80 méteres szakaszát csónakon te
szik meg. A múlt évben építették ki ennek a földalatti viziútnak
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a körjáratát olyképen, hogy a látogató a csónakázást körben teszí 
meg. Ez a földalatti csónakázás eszünkbe ju tta tja  Cliaronty az 
alvilági révészt, aki az elkárliozottakat szállította az alvilágba.

A Tapolcai barlang mostani terjedelmében is rendkívül 
érdekes. Érdekes egyrészt azért, mert nem a megszokott tömör 
kőzetben, hanem a szarmata kevésbé szilárd mészkőben keletke
zett. E lerakódások gyengén lejtő mészkőpadjai mindenütt követ
hetők a barlangban. A víz kémiai és mechanikai hatásánál fogva 
különbözőképen oldotta és vájta  ki a hol szilárdabban, hol pedig 
lazábban összeálló mészkőpadokat. Egy másik érdekessége a bar
langnak a mennyezeten látható hatalmas iistsz?rű beöblösödések, 
amelyek szintén a víznek földalatti m unkájáról tanúskodnak.

2. kép. 'Csónakázás a barlangban.

A barlangnak ugyan nincsenek cseppkövei, de az említett víz 
által kiform ált alakulatok pótolják a cseppkődíszt.

A természetnek sok ezeréves alkotásában gyönyörködhetünk 
itt a föld mélyén. Mennyi idő kellett ahhoz, hogy az említett 
rétegpadok tengeri vízből lerakodjanak, s mennyi újabb ezerév 
kellett ahhoz, hogy ebben a mészkőben ez a pompás üreg ennyire 
kialakuljon! A látogató földalatti templomban érzi magát és el
gondolkozva áll meg a természetnek e csodálatos alkotásai előtt. 
Ilyenkor eszünkbe jut az a való igazság, hogy mi, gyarló emberek 
milyen kicsinyek és jelentéktelenek vagyunk a természet nagy
ságához képest! Alig hiszem, hogy van olyan szobrász, aki az 
itt látott alakulatokat jobban és szebben meg tudná alkotni.

A barlangnak legszembetűnőbb tüneménye kétségtelenül a 
benne összegyűlt víz, mely földalatti tó alakjában teszi oly neve
zetessé ezt a kis barlangot. Szigorúan véve ez nem is álló víz,
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vagyis tó, hanem lassan, szinte észrevehetetlenül mozgó víztömeg, 
mely valahonnan a Bakonyból ered s itt, Tapolca alatt a szarmata 
mészkő üregeiben lassan mozog és kétségtelenül összefügg a 
Tapolcai külső tóval. A tapolcai barlangkutatásoknak legszebb 
feladatai közé tartozik ennek a földalatti mozgó víznek a medrét 
tovább nyomozni. Ki tudja, milyen vizi alvilág rejlik még 
Tapolca alatt!

3. kép. A Lóczy-terem.

H a a látogató megáll a kristálytiszta vizű tó előtt s meg
látja annak kék színben játszó vízét, akkor elhiszi, hogy nem
csak a költő elgondolásában él a kék tó, tiszta tó, hanem a való
ságban is, itt találja azt a föld alatt. Magam is, aki a felfedezés 
óta, ki tud ja  hányezerszer voltam lent a barlangban, valahány
szor megállók e gyönyörű tó előtt, annyira lebilincsel.

A fürge csellék most is rajzanak a barlangi tóban, de nem 
a sötétség, hanem a világosság felé. A barlang felfedezése óta



48

kibékültek velünk; most m ár teljesen szelídek, mert naponta 
néhány marék kukoricadarát kapnok. Rajokban jönnek a csónak 
kikötőjéhez, amikor kopogtatással jelt adunk, hogy megérkezett 
a táplálkozás ideje.

Az 1925. évben a Tapolcai barlang közelében, az Erzsébet 
közkórház épületei alatt hasonló barlangot fedeztek fel. Ezt két 
év előtt átkutatták, kitakarították és járhatóvá tették. A Barlang- 
Bizottság most azt tervezi, hogy ezt a 364 m hosszú közkórházi 
barlangot a tavasbarlanggal altáróval összekösse. Ha ez sikerül, 
akkor a szerény Tapolcái barlang Magyarország nagyobb méretű 
látványos barlangjai közé fog tartozni.

KÜLÖNFÉLÉK.
A Tordai hasadék barlangjai.

A Tordai has adókról, vagy mint a .szerző írja : a Tordahasadék- 
ról 1937. évről keltezve Kolozsvárott, Nyárady E. Gyula, neves m agyar 
botanikus tollából pompás monográfia jelent meg a,.A Tordahasadék“ 
címen.* A 195 oldal terjedelmű könyv 117 érdekes képpel van díszítve, 
tartalm azza továbbá a hasadék 1 :5000 méretű, ötszínben nyomott, ere
deti felvételű térképét.

A minden tekintetben mintaszerű mű hazánk eme rendkívül ér
dekes képződményét a legkülönbözőbb nézőpontokból ismerteti, össze
foglalja mindazt, ami a tu ristákat érdekli, így mindenekelőtt a hasa- 
dékhoz vezető utakról és a menedékházról szól, majd ism erteti a hasa
dék nom enklatúráját, a rá vonatkozó régi képeket, a környék földtani 
felépítését, hidrológiáját, majd a hasadék részletes leírására tér át. 
Utcbbi téren bátor, de mint bebizonyosul, helyénvaló ú jítást hoz be, 
amennyiben a hasadék minden megkülönböztethető részét, szikláját, 
lejtőjét, völgyhajlatát, er de részletét, barlangját, stb. névvel jelöli meg. 
Valóban, a Tordai hasadékban olyan kis térre tömörülnek az érdekes 
pontok, hogy ilyen részletes leírás és elnevezés tényleg szükséges s 
m iidenkinek hasznára van, aki a hasadékban további tanulmányokat 
végez. Ilyen módon tudja a szerző a hasadék növény ritkaságainak 
termőhelyét rögzíteni és így válik lehetővé, hogy a területen lévő szá
mos érdekes barlangot számon tudjuk ta rtan i és felkeresni. A hasadék 
rendkívül részletes leírása során a szerző ugyanis nagy figyelmet for
dított a barlangokra. Az ezekről szóló fejezetekben számos, barlang
tani szempontból fontos adatokat tudunk meg. Ezek után a munka a 
hasadékról, mint természeti emlékről, a káros behatásokról (legeltetés, 
rongálások), majd annak állat- és növényvilágáról, végül a hasadék 
keletkezésére vonatkozó elméletekről és a térképről szói.

* Budapesten kapható a „Studium“ könyvekereskedésben (Kecs
keméti-utca 8.)
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der P erturbationskalkulation basieren, glauben schenken, wenn 
sie selber nicht über die Zeit verfügen, diese schwere Theorie von 
Grund auf zu erlernen.

GESCHICHTE DER TAPOLCAER HÖHLE.

Von: Karl Berger.
Mit 3 Figuren im ungarischen Text.

Die Höhle wurde vor 38 Jahren  auf dem Gebiete des 
Städtli ns Tapolca, unweit des Balatonses, gelegentlich der Aus
grabung eines Brunnens entdeckt. In  einer Tiefe von 14 m stürzte 
die Wand des Brunnens ein und die Arbeiter konnten durch eine 
entstandene Spalte in einen Höhlenraum hineinkriechen. Diese E n t
deckung erregte grosses Aufsehen in der ganzen Stadt und eine 
kleinere Gesellschaft fasste den Entschluss die neu entdeckte Höhle 
zu befahren. Mit Kerzen und Fackeln ausgerüstet zogen die ersten 
Erforscher dieser Höhle in die Tiefe, und als sie einen mit Schutt 
und Steinblöcken durchsetzten Gang überwunden haben, standen 
sie in einer geräumigen, kuppelartigen Halle. Als sie dann vor
sichtig weiter eindragen, kamen sie zu einem kristall-reinen Teich, 
der das Eindringen verhinderte.

Unsere Höhlenforscher fassten nun den Entschluss alles zu 
bewegen um die Höhle zu erschHessen, sie gangbar zu machen 
und dem Fremdenverkehr sie zu übergeben. Es konstituierte sich 
ein höhlenforschendes Komitee, das die nötigen Geldmittel be
sorgte und zur E rfüllung der sich zum Ziele gesetzten Aufgabe 
trat.

Nach einer genauen Vermessung wurde die Höhle von der 
Gasse aus durch schief abwärts verlaufenden Gang geöffnet und 
der in der Höhle angesammelte Schutt und Stein an das Tages
licht verfrachtet. Der Abgang wurde, nachher mit 74 Treppen 
ausgebaut, die einzelnen Räumlichkeiten geordnet und mit elek
trischem Licht beleuchtet. Es dauerte jahrelang, bis die Höhle 
ihr heutiges Antlitz erhielt.

Die Tapolcaer Höhle entstand in sarmatischem Kalkstein 
durch die Tätigkeit des unterirdischen, langsam strömenden 
Wassers. Letzteres wurde stellenweise gestaut, wodurch kleinero
grössere Teiche entstanden sind. Das W asser verlässt endlich die 
Höhle und sammelt sich äusserlich, einen kleinen See bildend.

Im Jahr? 1925 entdeckte man unweit der eben besprochenen 
Höhle, unter dem städtischen Krankenhaus eine ähnliche. Auch 
diese wurde erschlossen und gangbar gemacht. Das Komitee ist 
nun bestrebt diesen 364 langen Höhlengang durch einen Stollen 
mit der Tapolcaer Höhle zu verbinden, wodurch letztere an Aus
dehnung und Sehenswürdigkeit bedeutend gewinnen möchte.


