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Plózer István

ADALÉKOK A TAPOLCAI-TAVAS-BARLANG KUTATÁSÁHOZ
ÖSSZEFOGLALÁS
A cikk bevezető részében vázlatos ismertetést olvashatunk a Tapolcai-medence földtani felépítéséről és az
ottani szarmata mészkő karsztjelenségeiről. A karszthidrográfiai adatok összehasonlítása és a felszíni formák
vizsgálata alapján arra lehet következtetni, hogy a jól ismert Tavas- és Kórház-barlang, valamint egyéb barlangi
eredetű beszakadások a mélyben egymással összefüggő rendszert alkotnak, s a még ismeretlen barlangszakaszok
észak és nyugat felé a város határában egészen a felszín közelében fekszenek.
A Veszprém megyei Tapolca, a Szigligeti-öböl
É-i peremén, Szentgyörgy- és Haláp-hegyek között
fekszik 125 m tszf. magasságban. A város közvet
len környékén a felszínen helyenként pleisztocén
korú üledékek, majd 30—180 m vastag felső
miocén korú mészkövek alatt a triász fődolomit
következik (1. ábra).
A felszínre bukkanó cerithiumos szarmata mész
kő gyengén sós vizű tengerből ülepedett le, s így
agyagos és meszes rétegek váltakozásából áll.
Ez a körülmény a vízföldtani képben igen jelentős
szerephez jut, amennyiben a vízáteresztő és vízzáró
rétegekre osztja a rétegsort. A laza és keményebb
mészkőpadokból, majd mészkőlemezekből álló
felső miocén rétegsor egyenetlen felszínnel, de kis
szintingadozással húzódik Zalahaláp felé, hol a
kőzet csupán 156 m tszf. magasságig emelkedik
fel. A kőzet É-on mélyebb földtani szintű mész
kövekkel, K-en a mezozoós dolomittal közvetlenül
érintkezik. Az É-i hegységperemeken ez a dolomit
félkörívben övezi a Tapolcai-medence felső miocén
rétegsorát. Ebből a tapolcai mélyedés vízgyűjtő
területe kb. 50 km2-re becsülhető, mely Tapolcától
északra Sümeg és Nyirád vonalában húzódik.
Ez az óriási vízgyűjtő terület magyarázza meg
a tapolcai mélyedés vízbőségét (a Malom-tó for
rásainak összhozama kb. 22 000 1/p).

Tapolca közvetlen földfelszín alatti részében a
laza szövetű szarmata mészkövek erősen karsztosodtak, így a város alatt hajdani és jelenkori víz
járatok találhatók. A jelenleg ismert üregeken kívül
Tapolca alatt még sok fel nem tárt üreg, ill. barlangrendszer települhet. Ezek nagy részében hideg és
langyos karsztvizek találhatók, melyek keveredése
és lassú áramlása folytán mind a mai napig erős
oldóhatás figyelhető meg. Ilyenek a Tavas-barlang
vízjáratai is. A keveredést csak a szerkezeti törések
teszik lehetővé. Egyes Tapolca környéki források,
a barlangi tó, valamint a mélyfuratú kutak vizének
hőmérséklete magasabb a Bakony-hegységben ész
lelt átlagos vízhőmérsékletnél. A magasabb hőmér
séklet a dolomit nyitott kőzetréseiből felszálló, a
mélység miatt melegebb karsztvíznek tulajdonítható,
amely az észlelt esetekben keveredhet a mészkő
hideg rétegvizeivel. Mivel a mérhető vízhőmérsék
let sehol sem több 18 °C-nál, az eredeti triász karszt
víz hőmérséklete valószínűleg nem haladja meg a
35—44 °C-ot. A város Ny-i szélén történt mélyfúrás
154 m-en 42 °C-os vizet harántolt.
A VITUKI 1957. évi mérései szerint Tapolca
város legtöbb kútjának vize hőmérséklet és elektro
mos ellenállás szempontjából lényegesen eltér a
forrásvíz 18 °C körüli hőmérsékletétől és 1700
1800 Ohm/cm közötti elektromos ellenállásától.
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E hidegebb, 11 —13 °C-os rétegvizek tehát függet
lenek a dolomitból származó, magasabb hőfokú
vízfolyásoktól.
A Vörösmarty utca 9. szám alatti kút azonban
18,6 °C-os hőfokával és 1690 Ohm/cm ellenállásával
annyira feltűnően kiemelkedik a többi kút közül,
hogy a barlang vizével való kapcsolata nem lehet
kétséges. E kút vízszintje 120,4 m tszf., a barlangi tó
vízszintje 120,40 m tszf., a Malom-tó szintje pedig
119,88 m tszf., amiből következik, hogy e vizek
összefüggésben vannak, és áramlásuk iránya a
Malom-tó forrásai. Dr. Kessler Hubert 1938-ban
végzett vizsgálatai szerint a Malom-tó vizének 80
perc alatt elért süllyedését a barlangi vizek csak egy
óra múlva kezdték követni, és 5 óra alatt is mindöszló

sze 13 cm-es víznívó süllyedést sikerült elérni, ami
arra mutat, hogy a barlang vize a tó felé szűk,
nagy ellenállású hasadékrendszeren át áramlik (2.
ábra) .
A város É-i és Ny-i részein több karsztjelenséget
figyelhetünk meg, így a városi kórház melletti futbaílpálya is egy természetes beszakadás, melyet
formája miatt stadionná képezték ki. Nagy esőzések
idején, mikor a talaj nem tudja elnyelni a csapadékot,
különböző helyeken üregek nyílnak meg és szállít
ják el a fölösleges vízmennyiséget. Hasonló, de
kisebb beszakadást találunk a Haláp község felé
vezető út mellett a város határában. Ez a Kincses
gödörnek nevezett beszakadás; helyén eredetileg
egy 20 m x 15 m területű s 12 m magas barlang
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terem lehetett, mely az idők folyamán — a felszín
közelsége miatt — felszakadt. A megmaradt terem
jelenleg 80—90%-ban törmelékkel van kitöltve, s
téli időszakban a barlang szájánál a hó elolvad,
párás levegő áramlik ki belőle. 1963-ban tapolcai
fiatalok egy csoportja a Kincses-gödörtől 50 m-re
egy mészégető munkagödrében egy barlangjáratot
fedezett fel, melynek összhossza 80 m volt, de idő
közben az építkezések miatt a bejáratot betemették.
A bejárat talppontja a felszíntől kb. 4 m-re volt, s a
barlang alját mészkőtörmelék, vörösagyaggal kevert
homok borította.
Ez utóbbi barlangok feltétlen összefüggésben van
nak a már jól ismert Tavas-barlanggal és Kórház
barlanggal, s feltételezéseim szerint É és Ny irány
ban a város határáig a még ismeretlen barlangjáratok
a felszínhez közelednek. A Tavas-barlang talppontja
17 m. Kórház-barlang 12 m. Kincsesgödör 6 m és
erre található a legtöbb beszakadás is. E felszín
felé közelítést igazolják a várostól ÉNy-i irányban
kb. 1200 m-re, a volt városi kőbánya falaiban ta
lálható „rókalyukszerű” barlangjáratok is.
A Tavas-barlang 1902-ben történt felfedezése
óta több kutató vizsgálta a barlangot és környékét:
így 1902 és 1908 között Cholnoky Jenő, id. Lóczy
Lajos, Schréter Zoltán, az 1930-as évektől pedig
Bertalan Károly, Kadic Ottokár, Kessler Hubert és
Leél-Őssy Sándor Mivel a Tavas-barlangban a
továbbjutást mindenütt elzárja a víz, így a kutatók
nak búvárfelszerelést kellett beszerezniük, hogy víz
alá merülhessenek. Az első ilyen jellegű merülést
Rádai Ödön hajtotta végre 1957-ben Dráger oxigénes készülékkel, s feltérképezte a körfolyosó első
szakaszaiból nyíló járatokat. Ő írta le elsőként a
vízalatti barlangrendszer különös — a száraz ré
szektől eltérő — formáit.
Kessler Hubert javaslatára 1960. november 7-én
Hortolányi Gyula és Marék István, az MHS BEKSZ
búvárai hajtottak végre felderítő jellegő merüléseket
vezetékes készülékkel. A vállalkozásra 1960. de
cember 30-tól 1961. január 9-ig került sor. Beúsz
tak 340 m vízalatti járatot és részben felmérték
azt. A VITUK1 közreműködésével, dr. Kessler
Hubert útmutatása alapján, áramló, fertőzésmentes
vizet kerestek a Balaton É-i részeinek ivóvízellátása
Cseppkövekre emlékeztető oldott képződmények a
a Tapolcai-Tavas-barlang Patkó nevű szifonjában
(Násfay Béla felvétele)
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3. ábra. A Tapolcai-Tavas-barlang alaprajza és
metszetei, amelyet dr. Jordán Károly készített
1904-ben, nem sokkal a barlang felfedezése után
céljából. A vízalatii barlangról filmet készítettek,
melyet a 111. Szpeleológiai Kongresszuson Bécsben
mutattak be. Eredményeik világraszólóak voltak,
s felszereléseik kezdetleges volta ellenére rendkívül
komoly anyagot szolgáltattak a további kutatás
hoz. Itt alakították ki a hévizes barlangok kutatá
sánál elterjedt kötélvezetési módot: az orsóra tekert
zsinórt. Ebből a technológiából fejlődött ki a mai
telefonkábeles zsinórvezetés, mely az egyik leg
jobb biztosítása a búvároknak.
A barlangjáratrendszerében mindeddig nem sike
rült törvényszerűséget felfedezni, s a vízalatti jára
tok kialakulása körül is sok megoldásra váró kérdés
van. Ezen problémák megoldására 1967 óta a Delfin
Könnyűbúvár Szakosztály rendszeres tudományos
megfigyeléseket folytat. A kutatók figyelme kiterjed
a rendszeres hőmérsékletmérésre, víz- és levegő
minták vételére. A szakosztályt a Veszprém megyei
Idegenforgalmi Hivatal felkérte a barlang szellőz
tetésének megoldására, melyre egy részletesen ki
dolgozott tanulmánytervet nyújtott be.
A légzésterápia hazai elterjedésével új feladatok
kal bővült kutatótevékenységük, s e feladatok közé
tartozott a levegős — gyógyászati célokra alkalmas
termek feltárása és felmérése. A kutatás jelenlegi
stádiumában már találtak 50—60 légköbméter nagy
ságú folyosókat, s jelenleg a Kórház-barlanggal
való összeköttetést vizsgálják. Az összeköttetés
célja, hogy a Kórház-barlang levegője kapcsolatba
kerüljön a barlang szabad vízfelszíneivel, amely így
alkalmassá válik a légúti megbetegedésben szenvedők
gyógyítására.
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CONTRIBUTION TO THE EXPLORATION
OF TAVAS CAVE AT TAPOLCA

A húvár visszatér a Patkó-szifonból (Násfay Bélafelv.)
Mindezen feladatok mellett a búvártechnikai
megoldások újabb és újabb sorozatát fejlesztették
ki, így pl. a vízalatti ipari TV kamerát, vízalatti
rádiótelefont, speciális vezetékes telefont, valamint
egyedi vízalatti fényképfelvételeket készítettek. Me
rüléseik során többször beúszták és átvizsgálták a
csónakázható körfolyosóból kiinduló szifonjára
tokat. Az eddig beúszott legnagyobb távolság 185
méter volt. Természetesen ezt az utat visszafelé
is meg kellett tenni a felkavart mésziszapos vízben,
a szűk éles sziklák között vakon tapogatózva,
s közben a telefonzsinórt is fel kellett csévélni.
A visszaút sokszor két-háromszor annyi időt vett
igénybe, mint a beúszás.
A hatásosabb felderítőmunka megoldására több
megoldás is kínálkozik.
Megfelelő szervezés esetén elvégezhető a több
helyen történő merülés is több telefonnal és merülésvezetővel. A távolabbi levegős termekben (Nagy
terem) ajánlatos egy induló-érkező bázis kiépítése,
melyről előre bevitt, feltöltött készülékkel lehet
indulni s így megnövelhető a beúszható távolság
az eddigi max. 200 m-ről akár 400 vagy 600 méterre
is. így kiküszöbölhető az egyszerre bevihető nagy
mennyiségű telefonkábel, mert eddig többnyire ez
szabott határt az előrejutásban.
Plózer István
Országos Vízügyi Hivatal
H— 1025 Budapest,
Felsőzöldmáli út 27.
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The town of Tapolca lies north of Laké Balaton
at an altitude of 125 m. The surface of the town and
its outskirts is constituted by 30 to 180 metres of
Upper Miocéné (Sarmatian) limestone underlain b>
Triassic Hauptdolomit (Fig. 1). The Sarmatian
limestones of loose, poorly Consolidated structure
are liable to intensive karstification; beneath the
town caves have developed in it (Fig. 2). Worth of
mention of the surficial karstic phenomena is the
broad collapse doline in vvhich the municipal sport
stádium has been accomodated. A touristic curiosity of Tapolca is Tavas Cave which was discovered
in 1902 during well-digging. Fig. 3 shows the first
map ever made of this cave.
An interesting phenomenon of the karstic-hydrographic network beneath the town is the mixing
of vadose karstic waters of 11 —13° C vvith ascendent
karstic waters of 35—45 C originating from considerable depth. The underground mixing of karstic
waters of different temperature and concentration
has resulted in a marked dissolution of the rock.
Comparing the waters of various springs and wells,
the author tries to draw conclusions as to the direction of underground water movement and to detect
relations between caves already known and yet
unknown.
•
HOBblE /JAHHblE K MCCJIE^OBAHHIO
riEllJEPbl TABAUJ B TOPO/IE IAIIOJIblJA
Topoa Tanojibua pacnonoscen k ceBepy ot 03 .
EanaTOH Ha BbicoTe 125 m h u a ypoBHeM Mopa.
FIoBepxHOCTb ropo/ta h erő oKpecTHOCTeü cjioaceHa
BepXHeMHOUeHOBbIMH (capMaTCKHMH) H3BCTHÍ!KaMH
MOLUHOCTbK) 30—180 M, ITOüCTHJiaeMblMH JtOJIOMHT3MH TpHaCOBOrO B03paCTa (pilC. 1). PblXJlbie
CapMaTCKHe H3BCCTHHKH CHJIbHO KapCTyiOTCfl, B
h h x noa ropoflOM oöpa30BajiHCb nemepbi (pwc. 1).
H3 HHCJia nOBepXHOCTHblX KapCTOBblX npOHBJieHHii
3acny>KHBaeT ynoMHHaHHfl inHpoKafl KapcTOBaa
AOJiHHa, oőpa30BaBuiaHCH b pe3yjibTaTe oőpyuieHHfl. B 3TOÜ flOJIHHe COOpyHCCH CnOpTHBHblíl CTaAHoh ropoaa. TypHCTHHecKoíí ^ocTonpHMeHaTe.ibHOCTbio ropo,aa flBjiaeTCH nemepa TaBarn, OTKpbiTaa b 1902 r. npw pbiTbe KOJiOAua. Ha pwc. 3 noica3aHa nepBaa xapTa, cocTaBJieHHaH ajth itoíí neujepu.
MHTepecHbiM HBjieHHe.M KapcTOBo-rHaporpa(})HHecKoií cucTe.Mbi ropo^a HBnaeTCH to, hto npnnoBepXHOCTHbie KapCTOBbie BO^bl C HOpMaJlbHOÍÍ
TeMnepaTypow b 11—13 °C nepcMeuiHBaioTCH c
BOCXOAHUIHMH rjiyŐHHHblMH KapCTOBbIMH BOflaMH
reMnepaTypbi 35—45 C. IlepeMeuiHBaHHe xapcTOBblX BOH pa3J!H4HOM TeMIiepaTypbl H KOHUeHTpaUHH B nOA3eMHblX yCJlOBHHX npHBOHHT K 3Ha4HTenbHOMy paCTBopeHHio nopojt. IlyTeM cpaBneHnn
BOA pa3J!H4HbIX HCT04HHK0B H KOjTOiUteB aBTOp
nbiTaeTca c^ejiaTb BbiBOit o HanpaB/ieHHJix ztBHHceHHB nO,a3eMHbIX B03 H BblflBHTb CBA3H MOKAy y>KC
H3BecTHbiMH h eme He OTKpbiTbiMH neinepaMH.

