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A HÉVÍZI-TÓ FORRÁSBARLANGJÁNAK FELTÁRÁSA
Az 1972-ben megkezdett kutatás folytatásaként 

az 1975. február 1 0 -i merülésünk során sikerült be
jutnunk a tó forrásbarlangjába. Akkor nem tudtuk 
feltárni a vízalatti járatokat, de 1975 szeptemberében 
a VITUKI megbízásából az Amphora Könnyűbúvár 
Sport Club keretén belül rendszeres felderítő mun
kával sikerült bejárnunk és felmérnünk ezt az érde
kes vízalatti barlangot.

A 38 méter mélyen nyíló forrásszáj szűk méretei 
miatt rendkívül veszélyes volt a behatolás. Ebben a 
mélységben a levegőszükséglet a felszíni igény öt
szöröse és minden késedelem életveszélyt jelent.
A beúszás során a 30—40 000 liter/perc vízhozamú 
forrás sodrását is le kellett küzdenünk, ami fokozott 
igénybevételt jelentett a 38,8 °C-os vízben.

A feltárás során megállapítottuk, hogy a forrásvíz 
egy 14 méter magas, 17 méter átmérőjű teremből 
ömlik a forráskráterbe. Ezt a termet 40—41 méter 
mélyen húzódó iszapnyereg osztja ketté, a keleti 
oldalon kisebb, a nyugati oldalon nagyobb mélye
dést alkotva. A keleti oldalon 43 és 40 méter között 
17,2 °C-os, a nyugati oldalon 46 méter mélységben 
40 °C-os, míg a terem többi részein 38 —39 °C-os 
vizeket mértünk. A két különböző hőmérsékletű

Jordán Károly 1907-ben végzett vizsgálatai során 
beszakadt talaj mintavevő készülék.

víz keveredése révén a forrásnyíláson keresztül 
38,8 °C-os víz tör elő. A hideg víz mennyisége a víz
hozamnak csak kb. 3%-át teszi ki. A meleg vizű 
oldal aljában a markazit-tömbök közötti kis méretű 
üregek falán — ahol a legerősebben áramlik a víz — 
világosbarna színű, átlagosan 3 cm vastag, kocso
nyás bevonat gyűjthető, amit egy termofil Actino-

A Hévizi-tó forráskráterének 
alaprajza a forrásterenunel. 
A szintvonalak a tő mély
ségét jelzik méterben.



myces faj más baktériumokkal társulva alkot. 
A barlang mennyezetén hosszú fehér fonalakat 
képező mikroszervezetek élnek, valószínűleg szintén 
baktériumok. Feltehetően ezek is hozzájárulnak a 
tó gyógyhatásához. A kráter meredek falán, ahol 
a meleg víz a felszínre áramlik, kb. 3—4 méter 
szélességben fonalas kékmoszatok találhatók. A krá
ter falán több helyen találtunk a 26—30 °C-os vízben 
1 — 2  m2-es területeket is elborító édesvízi szivacsot. 
Felderítéseink során megtaláltuk Jordán Károly 
1907-ben történt vizsgálatai során beszakított talaj
mintavevő készüléket.

Miután megismertük a vízalatti barlangot és kör
nyezetét, elhelyeztük a vízmintavevő csöveket a

A felszínre hozott markazit-tömbök. Súlyuk 5—6 kg, 
a jobboldali példányt a forrás homokja csiszolta 
fényesre (Plózer /. fényképei).

hideg és a meleg vízben, így a felszínen is lehetett 
vízmintát venni. A VITUKI kutatói megállapították, 
hogy a hideg víz kora megközelítőleg 8  0 0 0  év, míg 
a meleg vízé 12 000 év. Ez az idő a felszíni csapadék 
elnyelődése és a forrásban való megjelenése között 
telik el.

A VITUKI megbízásából 1975—76 telén felmér
tük a forráskrátert és a forrásbarlangot. Általában 
8 — 1 0  búvár volt jelen, és naponta két alkalommal 
2 0 — 2 0  percet merültünk — a kisebb mélységekben 
több órát is, — így kb. 300 óra összmerüléssel 
sikerült pontos képet kapnunk az ember által járható 
forráskráter minden részletéről. _____________

Plózer István

Az Amphora-J'orrásterem és közvetlen környezete'

66



ÚJ BARLANG A GERECSÉBEN
A Tatabányai Mész- és Cementművek Keselő- 

hegyi bányájában 1976. november 21-én a Szabó 
József Geológiai Szakközépiskola három diákja 
(Irmai A., Szamos I., Molnár L.) ásványgyűjtés 
közben rejtett barlangbejáratra lett figyelmes.

Az új barlang megismeréséről a felfedezők így 
tudósítottak: ,,1976. november 21-én, a bejárat fel
fedezését követően a sziklaüregnek vélt lyukba be
másztunk, majd 2 m traverzálás után kb. 0,5—1,0 m 
széles, meredeken lejtő hasadékban találtuk magun
kat. A hasadék alján 10—15 m-t megtéve kiszélesedő 
részhez jutottunk, ahol kőzettörmelék és agyag 
alkotta álfenékbe ütköztünk. November 28-án 4Ó m 
kötéllel felszerelve túljutottunk a már ismert szaka
szon, s elértük a hasadékba ékelődött agyagból álló 
„Pihenőt” . Innen a továbbhaladáshoz két út kínál
kozott. Az egyik hasadékban a bejárat alá vezetett, 
s egy 13 m magas terem tetejére lyukadt ki. A terem 
aljáról a továbbjutásra csak bontás útján van re
mény. A másik lehetőség: a ,.Pihenőről” a bejárattal 
ellenkező irányba továbbhaladva 6 , majd 4 méteres 
ereszkedés után szintén ugyanabba a ,,Magányos” 
terembe jutunk.

December 2-án újra a barlangban voltunk, s a 
„Hajmosót” elhagyva, 6  métert ereszkedve a ,,Do
boziba jutottunk. Innen 20 m-t kötélen ereszkedve 
a barlang eddigi legnagyobb termének aljára értünk. 
A terem kb. 18—20 m magas, 20 m hosszú és 3—5 
m széles. Alja két részből áll, a bejárat alá kanyarodó 
részt agyagtó alkotja, a bejárattól távolodva pedig 
1 0  m magas rétegezett, agyagos törmelék található. 
December 9-én túljutottunk a Nagy-terem törmelé
kén, s 5 méteres ereszkedés, majd 7 méteres traver
zálás után elértük a Szellem-termet. További 8  mé
teres ereszkedéssel újabb terembe, majd ismét 8  

méter után a barlang legmélyebb pontjára, egy 
kisebb terembe érkeztünk. Ezt az alján és a falán 
összegyűlt sár miatt „Dagonyának” neveztük el. 
(A térképen tévesen „Pagonya”. Szerk.)

A barlangot egy későbbi alkalommal felmértük 
(I. ábra), s 120 m mélységűnek adódott. Ezzel a 
Keselő-hegyi-barlang a Gerecse legmélyebb bar
langja lett.

A barlang dachsteini mészkőben törésvonal men
tén keletkezett. Szélességét húzási tektonikus moz
gások és a leszivárgó víz alakította ki. A repedések 
falán kalcit, aragonit kiválások vannak, s nagyon 
sok a bemosott agyagkitöltés.

A barlangot tovább kívánjuk kutatni, mint a 
Szabó József Geológiai Szakközépiskola keretében 
megalakult barlangkutató csoport tagjai, dr. Antal 
Sándor tanár vezetésével.”

Faber László

A Keselő-hegyi-hasadékbarlang függőleges metszete. 
A méréseket végezték: Béky Péter, Bíró Ferenc, 
Csírik György, Faber László, Irmai A ttila, Kiss Tibor, 
Kókay Károly, Molnár Lajos és Szamos Imre. A tér
képet elkészítették 1977. I. 16-án: Bárt a József és 
Béky Péter.

m
120



HÚSZ ÉVES A JÓSVAFŐI 
KARSZTVÍZKUTATÓ ÁLLOMÁS

Húsz éve, 1957-ben alapította meg dr. Papp 
Ferenc professzor a Jósvafői Kutatóállomást a 
komplex karszt- és barlangkutatás fellendítésére. 
Az évfordulóról az MKBT 1977. nov. 14-én ünnepi 
szak ülésen emlékezett meg. Az ülésen a kutatóállo
más egyik munkatársa vázolta az elmúlt két évtized 
munkáját és eredményeit.

A légnemű fázis vizsgálata során hőmérséklet
távmérő és távregisztráló berendezést fejlesztettek 
ki. Sikerült magyarázatot találni a barlangok bejá
rati szakaszán észlelhető hideg zóna keletkezésére. 
A korábbinál pontosabb képletet találtak a léghő
mérséklet évi ingadozásának a barlang hossza menti 
változásaira. Megfigyeléseket végeztek a barlangi 
huzat lengéseivel kapcsolatban. A korábbiaknál érzé
kenyebb légáramlásmérési módszert dolgoztak ki. 
Vizsgálták a Ca-aerosol keletkezésének és fenn
maradásának fizikai-kémiai feltételeit. Vizsgálták a 
radioaktív anyagok feldúsulását a barlangi levegő
ben.

A cseppfolyós fázis vizsgálatánál módszert dol
goztak ki a csepegő vizek hozamának és töménysé
gének távmérésére és regisztrálására. Vizsgálták a 
csepegő vizek összetételének időbeli és vízhozamtól 
függő változásait. A korábbiaknál pontosabb össze
függést tártak fel a víz elektromos vezetőképessége és 
összes keménysége között. Analizálták és modellez
ték a mélykarsztos vízáramlást. Részletesen elemez
ték a Nagytohonya-forrás hőmérséklet és vízho
zamváltozásait, és a karsztos szivornyák működését 
modellezték is. Vizsgálták a karsztvíz árapály-jelensé
geit. Elemezték a karsztos víztároló rendszer kiürü- 
lési viszonyait. Újfajta fagymentes regisztrálóházat 
dolgoztak ki a vízhozammérő műtárgyakra.

A szilárd fázis vizsgálata során elkészítették a 
kutatóállomás környékének részletes földtani tér
képét. Új megvilágításba helyezték a mészkő-dolo
mit kérdést. Vizsgálták a cseppkőszíneződés törvé
nyeit, az oxidatív és reduktív zónák hatását a csepp
kövek színére. Felülvizsgálták a korábbi aragonit- 
vizsgálati módszereket és a kalcit-aragonit kérdést. 
Tanulmányozták a vörösagyag keletkezését. Vizs
gálták és mérték a szalmacseppkövek keletkezési 
sebességét. Komplex magyarázatot adtak a külön
féle típusú heliktitek keletkezési mechanizmusára. 
Vizsgálták és mérési módszereket is dolgoztak ki 
karsztos kőzet árapály-mozgásainak megfigyelésére, 
és vizsgálták a kőzetmozgás összefüggését a szeiz
mikus rezgésekkel is. Zsombolygenetikai és hévíz- 
zes barlang-genetikai elméletet is dolgoztak ki. 
Felülvizsgálták a barlangfelmérés módszereit is.

A fenti és egyéb témakörökből a kutatóállomás 
mintegy 25 (főként amatőr) munkatársa 8  országban 
több mint 1 0 0  dolgozatot publikált és külföldi kong
resszusokon, konferenciákon kb. 30 előadást, refe
rátumot tartott. A különféle barlangi és karsztos 
vizsgálatok rendszerbe foglalására pedig kidolgoz
ták és publikálták a „karsztos kölcsönhatások rend
szerét”.

A szpeleológiai kölcsönhatások rendszere Maucha L. 
szerint. A saffozott mezők a legintenzívebben művelt 
tudományterületek

Az előadó a beszámoló végén javasolta, hogy a 
kutatóállomást Papp Ferenc Kutatóháznak nevez
zék el. A javaslathoz az ülés résztvevői lelkesen 
csatlakoztak.

A beszámoló végén dr. Bogsch László, a Társulat 
tiszteleti elnöke, dr. Böcker Tivadar, a Társulat fő
titkára és Barátosi József, az Oktatási Bizottság 
vezetője méltatta a kutatóállomás munkáját.

Gádoros Miklós

J. Nicod francia geográfus professzor az olomouci 
6. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszust követő 
tanulmányi kirándulás keretében meglátogatta az 
Aggteleki-karsztvidéket. Tapasztalatairól a Bulletin 
de la Société de Géographie de Marseille folyóirat 
LXXXIÍ. kötetének 12. számában számolt be ,,Les 
régions karstiques de Slovaquie et de Hongrie 
Septentrional” (Szlovákia és Észak-Magyarország 
karsztvidékei) címmel. Nicod professzor ebben a 
tanulmányában közölte a fenti vázlatát a jósvafői 
Vörös-tó dolinájának genetikai viszonyairól; a bal 
oldalon az őskarszt előbukkanó sziklái látszanak.
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A MAGYAR BARLANGOK IDEGENFORGALMA 
1975-76. ÉVEKBEN

Látogatók száma Változás %
1975 1976 1975 - 100%

években
Aggteleki Baradla-barlang

összesen ...................................................................... ...............................  209 297 202 836 96,9
Részletezve:
A ggteleki s za k a sz ....................................................... ............................... 167 641 167 369 99,8
Jósvafői szakasz  ...................................................... ............................... 41 656 35 467 85,1

Lillafüredi barlangok
összesen ...................................................................... ...............................  109 563 107 161 97,8
Részletezve:
Jstván-barlang .......................................................... ............................... 75 373 78 627 104,3
Forrás-mész tu fabarlang ............................................. ............................... 3 4 1 9 0 28 534 83,4

Miskolc-Tapolcai-barlangfiirdő................................. ...............................  211958 192 971 91,0
Tapolcai-tavasbarlang................................................. ...............................  157 474 158 060 100,4
Abaligeti-barlang ..................................................... ...............................  70 702 70 519 99,7
Pál-völgyi-barlang ....................................................... ............................... 15 200 17 232 113,4
Budai V ár-barlang....................................................... ............................... 10 229 zárva —

Balatonfüredi Lóczy-barlang....................................... ............................... 12 678 11 238 88,6
Diósgyőri-barlang ....................................................... ...............................  2 210 — —

799 311 760 017 95,1

Néhány kiegészítés a hazai barlangok idegenforgalmához.
Veszprém megye Tanácsának Idegenforgalmi Hivatala közölte, hogy a rendkívül nagy látogatottságra 

való tekintettel a Tapolcai-tavasbarlang korszerűsítését határozták el. Elsősorban a barlang vendégeinek 
kultúrált fogadását kívánják megoldani. A terveket a Bányászai Kutató Intézet készítette el.

A Miskolci Vízművek, Fürdők és Csatornázási Vállalat igazgatója, dr. Konczvald Barna arról tájékoz
tatott, hogy a Miskolc-Tapolcai-barlangfürdőben új szolgáltatásként bevezették a víz alatti masszírozást, 
a hagyományos masszírozást és az ultrahangos kezelést. Szándékukban áll a barlangfürdő kibővítése.

Dr. Balázs Dénes

Turistaforgalom a hazai 
barlangokban 1951—1975. 
között
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