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A MISKOLC-TAPOLCAI-BARLANGFÜRDŐ 
GEOLÓGIAI FELMÉRÉSE

ÖSSZEFOGLALÁS

A szerzők rövid ismertetés keretében összefoglalják a fürdő barlangjában végzett kőzetszerkezeti vizsgálatuk 
eredményét. A barlangot magában foglaló kőzettömbben öt vetőzóna nyomvonalát figyelték meg, ezek mentén 
alakultak ki az üregek. A tektonikus vonalak általában rétegcsapás-irányúak. Érdekességként említik meg, 
hogv a barlangi kaszkádok falain új, hófehér cseppkőbevonatok képződtek, melyek az elmúlt hét évben néhány 
centiméter vastagságúra növekedtek. A szerzők biztosra veszik, hogy a jelenleg ismert barlangfürdő kőzet
tömegében további hévizes eredetű barlangok találhatók.

„Miskolctól DNY-ra, a Bükk NYÉNY —KDK-i 
peremi termális törésvonala mentén érintkezik az 
alaphegység . . .  a harmadkori medenceüledékekkel. 
A törés mentén szállnak felszínre Tapolcafürdő 
melegforrásai, . . .  a Várhegy mészkőrögének tövé
ben nyílik a Tavas barlang” , írta Kerekes József 
1936-bán.

A Biikk-hegység keleti elvégződésénél található 
barlangfürdő negyedkori, hévizes tevékenységgel 
kialakult forrásbarlang ( l. ábra). Fürdővé alakítása 
1954 — 59. között történt, majd 1969 —70-ben a 
barlangot vízzáró medencével látták el, a közeli 
ivóvízmű karsztkútjának védelme és az optimális 
melegvízgazdálkodás céljából. Ezzel egyidejűleg a 
barlangot további természetes aknabarlanggal és 
mesterséges tárókkal bővítették.

Ma igen közkedvelt, külföldön is elismert fürdő
hely, ezért a Miskolci Vízművek a bővítését tervezi. 
Ebből a célból a Budapesti Geodéziai Vállalat el
készítette a barlangfürdő pontos helyszínrajzát. Az 
Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat, a Borsodi

I. kép. A IV. vető környezete

Szénbányák vízkutató részlegének segítségével fel
mérte és értékelte a barlang kialakulását (és igya bőví
tési lehetőséget is) meghatározó szerkezeti elemeket, 
úgymint a tektonikus zónákat, a hévizes kürtőket 
és a breccsás zónákat. Ezenkívül a régebbi, átépítés 
előtti megfigyeléseink alapján a helyszínen szét
választottuk a természetes és mesterséges részleteket.

A felmérésről 1:100-as méretarányú dokumen
táció készült. Ez alapján rövid ismertetést adunk 
az 1979 elején végzett munkáról. A mellékelt, kis 
méretű ábrákon csak egyszerűsítve mutathatjuk be 
a felmérés eredményét.

A két terem találkozásánál a IV. vető mentén fel
húzódó kürtő jelzi a barlang tektonikus preformá- 
cióját (1. kép, 3. ábra). Leglátványosabb tektonikus 
zóna az I. és II. jelű vetőnek a vonala. Az I. vető 
mentén kb. 1,5 —2,8 m széles, barnásvörös kalcit 
breccsa-zóna („B” jelek) követhető, a kupola felőli

2. kép. A II. vető a Nagy-kürtőből nézve



1 . ábra. A Miskolc-Tapolcai-barlang
fürdő vázlatos alaprajza
Fig. 1 . Plán of the Miskolc-Tapolca
cave-bath
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3. kép. Hétéves recens cseppkőbevonat a lejtős 
táró mennyezetén

táró bejáratától a Sárkányfejes dögönyözo („S” jelű) 
környezetéig. A kalcit-breccsa foltjai a külszínen is 
megtalálhatók (Bk-jelek).

A Sárkányfejes dögönyözo terme után a breccsás 
vetőzóna elfordul (II. jel). Ennek mentén található 
a legnagyobb, külszínre nyíló Nagy-kürtő (,,N” 
jelekkel). Alulról megtekinthető, de a fürdő közön
sége részére nem járható, pedig felülről letekintve 
igen izgalmas látványt nyújt (2. kép). Ez még fokoz
ható lenne, ha az Alsó dögönyözo („D” ) feletti 
mészkőboltozatot áttörnék. így — akár a külszínről 
is — kb. 20 m magasból lehetne lenézni a barlang- 
fürdő medencéjébe. A Nagy-kürtő felszíni nyílása 
„üvegbetonnal” van lezárva. E mellett a külszínen 
jól látható a II. vetőzóna egyik eleme (Vk jelű törés). 
A természetes kis üregek szinte teljes felületét borsó
kő vonja be. Az átvezető táró mennyezetén feltárt 
kb. 0,2 m2 metszetű üreg falán szép kifejlődésű 
mészpát-bevonat látható („K” jel). A mészkiválá
soknál több generáció figyelhető meg.
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2 ábra. A barlangfürdő kőzetszerkezeti vázlata 
Fig. 2. Tectonical sketch o f the cave-bath

Az 1970-es átépítés óta jól tanulmányozható a 
mesterséges cseppkőképződés. A Dögönyöző víz
nyomását biztosító magas medencéből leszivárgó 
víz a rövidebb (emelkedő) táró közepén ma már 
2—3 cm magas cseppkőszalagot hozott létre („CS”- 
jei 3 kép). A Sárkányfejes dögönyöző feletti kasz
t o k  falán („CS” jel) 1 - 2  cm vastag hófehér 
cseppkőbevonat alakult ki (4. kép). Figyelemre 
méltó ez a gyors ütemű cseppkőképződés! (5. kép).

A barlangfürdő vize eredetileg fenékforrásokon 
tört fel, szénsavas b ’borékolással. Ma a vízellátás 
a főforrásból szivattyúzott 29 °C-os vízzel történik. 
A barlang előtti egykori tóban fakadó források 
közül a legmelegebb 32 °C-os volt Papp K. 1906. 
évi felvétele idején (Papp 1907).

A barlangfürdő feletti Vár-hegy oldalában és a 
felhagyott mészkőbányában igen sok hévizes 
barlangforma bukkan a felszínre. Ezekről már 
Kerekes J. is megemlékezett 1936. évi tanulmányá
ban (Kerekes 1936).

4. kép. A Sárkányfejes dögönyöző feletti 
kaszkádsor

3. ábra. A —A szelvény 
Fig. 3. A —A section
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5. kép. Cseppkőbevonat a „sárkányfejek” mester
séges falán

A külszíni barlangelemek és a szerkezeti vonalak 
felmérése alapján bizonyos, hogy a Vár-hegynek a 
barlangfürdő környéki belsejében jelentős mennyiségű 
további hévizes eredetű, főként függőleges kiter
jedésű barlang található. Ilyet észlelt a VITUKI 
egyik vízszintes kutató fúrása is („Ü” jel) a II. vető
zónában ( Sárvári 1967 ).
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GEOLOGICAL SURVEYING 
OF THE MISKOLC-TAPOLCA 

CAVE BATH

The thermal water cave bath near the city of 
Miskolc, in the eastern Bükk Rangé is one of the 
best known karst objects of Hungary, visited by 
nearly a quarter of a millión visitors a year. The 
temperature of the hot water spring-lake in the 
cave is 29 °C. The cave bath is very rich in spectacular 
geological features. The fault zone along which 
the cave has been formed is readily observable, 
the tectonic lines being as a rule strike-slip faults. 
During the last 7 years 1 to 2 cm thick snow-white 
calcite has coated (stalactitic draperies) the walls 
on the cataracts of artificially controlled water 
movement. Under the present circumstances the 
daily number of visitors cannot be increased any- 
more. Fór this reason, the operators of the bath 
would like to enlarge it by annecting natural cave 
spaces. The authors of this paper have been en- 
trusted with surveying the petrophysical conditions 
of the cave bath. Judging by their observations at 
the surface and their measuring of the fault lines 
underground, they are convinced of the existence 
of additional, confined caves of hot water origin 
still unknown. A vertical cavity of this kind has 
been hit by exploratory drilling.

TEOJIOTHHECKOE H3YHEHHE
MHUIKOJIbU-TAnOJIbUCKOH 

nEIIJEPHOM KYnAJIbHH

PflflOM C TOpOZtOM MHIŰKOJIbír B BOCTOHHOH 
4aCTH rop ElOKK HaXOJtUTCJI OAHH H3 CaMblX H3- 
BecTHbix KapCTOBbix oŐBeKTOB BeHrpHH — neuiep- 
Haa KynaJibHa c TepManbHbiMH BOAaMH, e>xeroAHoe 
hhcjio noceTHTeneü kotopob ztocTHraeT nonra 
neTBepTH MHJiJiHOHa. TeMnepaTypa boám 3anpy- 
aceHHoro HCTOHHHKa, oőpa3yiomero 03epo, paBHa 
29 °C. üemepHaH KynanbHH HarnaAHO TaioKe 
oneHb őoraTa h c reonorHHecicoü tohkh 3peHHH. 
Xopoino BHAHbl TeKTOHHHeCKHe 30HbI, BAOJlb 
kotopmx oőpa30BaAacb nemepa. TeKTOHHHeCKHe 
JIHHHH OŐblHHO Toro » e  HanpaBJieHHH, h t o  h 
npocTHpanHe CJioeB. BcJieACTBne HcnyccTBeHHO 
perynHpyeMoro ABĤ cenHH boám Ha CTeHKax 3a 
nocneAHHe 7 AeT oőpa30BaAHCb toaiuhhoh 1—2 cm 
őenocHexcHbie KpHCTaAAbi KaAbUHTa (cTajiaKTHTbi). 
Ü3-3a HacTOAiAHX ycAOBHií nocemaeMOCTb xy- 
naAbHH yace Henb3H yBeAHHHTb, no3TOMy Bbirne- 
CToamaa opraHH3auHA coŐHpaeTca ee p a cu iH p H T b  
3a cneT npocHeAHHeHHA ecTecTBeHHbix noAOCTeá. 
Abtopm AaHHOü CTaTbH noAynHAH 3aAaH«e Ae- 
TaAbHO H3yAHTb CTpyKTypHbie OCOŐeHHOCTH nOpOA 
nemepbi. Ha ocHOBaHHH HCCAeAOBaHHH c noBepx- 
hocth h H3yneHHH TeKTOHHnecKHX ahhhh nemepbi 
MÔ KHO CKa3aTb HaBepHHKa, HTO HapHAy c H3BeCT- 
HbiMH b HacTOAutee BpeMA nycTOTaMH cymecTByioT 
eme h Apyrne 3aKpbiTbie nemepbi T epM anbH O - 
BOAHoro npoHcxo^cAeHHA. OAHa Taxan BepTHxaAb- 
Hah nonocTb őbina BcxpbiTa pa3BeAOHHOM CKBa-
5KHHOŐ.
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